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Bab ini menyajikan bagian-bagian dari konsep 
dasar penelitian pendidikan yang meliputi: 
 

ü Deskripsi Umum 
ü Deskripsi Khusus 
ü Kajian Konseptual 
ü Pengertian Pengetahuan 
ü Pengerian Penelitian 
ü Rangkuman 
ü Soal-Soal 
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A. DESKRIPSI UMUM 

onsep dasar penelitian pendidikan matematika 
meliputi tentang konsep pengertian pengetahuan, 
penelitian dan penelitian ilmiah yang diperlukan 

mahasiswa calon guru dan yang berprofesi pendidik dan 
tenaga kependidikan dalam upaya pengembangan 
pengetahuan, ilmu, program-program penelitian, dan karya 
ilmiah. 

B. DESKRIPSI KHUSUS  

Tujuan mempelajari materi ini, yaitu:  
1. Memahami dimensi teoritis pengetahuan dan ilmu dari 

berbagai arti atau definisi dengan jenis utama 
pengetahuan sebagai suatu ungkapan dilihat dari perihal 
eksplisitasnya. 

2. Memahami dimensi teoritis dari konsep penelitian 
sebagai suatu penyelidikan yang bersifat sistematik, 
terkontrol, empiris dan kritis, dalam mengungkap suatu 
fenomena atau hubungan fenomena tertentu dengan 
maksud meningkatkan, memodifikasi dan 
mengembangkan pengetahuan yang dapat diverifikasi. 

3. Mendeskripsikan arti pentingnya suatu pendekatan 
ilmiah dalam penelitian.  

C. KAJIAN KONSEPTUAL 

Cakupan kajian konseptual, sebagai berikut:  
1. Pengertian pengetahuan, ilmu dan jenis serta faktor yang 

mempengaruhinya, yang terdiri dari:  
a. Pengetahuan implisit,  
b. Pengetahuan eksplisit,  

K 
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c. Pengetahuan empiris,  
d. Pengetahuan rasionalisme, dan  
e. Faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan. 

2. Kajian penelitian  
3. Penelitian ilmiah  

D. PENGERTIAN PENGETAHUAN 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah 
dikenal atau diketahui. Jadi, pengetahuan atau knowledge 
secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang 
diketahui. Selanjutnya, dikemukakan pula sumber-sumber 
pengetahuan yang meliputi (1) pengalaman (experience); (2) 
kewenangan (outhority); (3) berpikir deduktif (deductive 
thinking); (4) berpikir induktif (inductive thinking); dan (5) 
pendekatan ilmiah (scientific oproach)1  

Pengetahuan atau knowledge diartikan pula sebagai 
suatu pemahaman (understanding) atau sesuatu hal yang 
diketahui oleh seseorang. Selanjutnya, pengetahuan adalah 
informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh 
seseorang. Pengetahuan tidak dibatasi pada deskripsi, 
hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur saja. Dalam 
pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang 
ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. 
Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal 
budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang 
belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. 

Pengetahuan adalah informasi yang telah 
dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk 
menindaki yang lantas melekat dibenak seseorang. Pada 

																																																								
1	 Setyosari, Punaji, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembanganya. 

(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 3-4. 	
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umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif 
terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. 
Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk 
menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, 
maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan 
tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. 

Pengetahuan berbeda dengan ilmu (science) memiliki 
makna yang luas dan menuntut teknik dan keterampilan 
berpikir. Ilmu merupakan suatu usaha manusia secara terus 
menerus dan mendalam dan menggunakan metode berpikir 
tertentu. 

Adapun jenis pengetahuan, khususnya dalam inti 
bahasan pengetahuan ini, terdapat empat jenis utama 
pengetahuan bila dilihat dari perihal eksplisitasnya:  
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1. Pengetahuan Implisit 

Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih 
tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi 
faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan 
pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan diam 
seseorang biasanya sulit untuk ditransfer kepada orang lain 
baik secara tertulis ataupun lisan. Kemampuan berbahasa, 
mendesain, atau mengoperasikan mesin atau alat yang rumit 
membutuhkan pengetahuan yang tidak selalu bisa tampak 
secara eksplisit, dan juga tidak sebegitu mudahnya untuk 
mentransferkannya kepada orang lain secara eksplisit. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan implisit 
biasanya tidak menyadari bahwa dia sebenarnya memilikinya 
dan juga bagaimana pengetahuan itu bisa menguntungkan 
orang lain? Untuk mendapatkannya, memang dibutuhkan 
pembelajaran dan keterampilan, namun tidak lantas dalam 
bentuk-bentuk yang tertulis. Pengetahuan implisit seringkali 
berisi kebiasaan dan budaya yang bahkan seseorang tidak 
menyadarinya. 

2. Pengetahuan Eksplisit 

Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah 
didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa 
media atau semacamnya. Dia telah diartikulasikan ke dalam 
bahasa formal dan bisa dengan relatif mudah disebarkan 
secara luas. Informasi yang tersimpan di ensiklopedia. 
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Bentuk paling umum dari pengetahuan eksplisit 
adalah petunjuk penggunaan, prosedur, dan video how-to. 
Pengetahuan juga bisa termediakan secara audio-visual. Hasil 
kerja seni dan desain produk juga bisa dipandang sebagai 
suatu bentuk pengetahuan eksplisit yang merupakan 
eksternalisasi dari keterampilan, motif dan pengetahuan 
manusia. Bagaimana membuat pengetahuan implisit menjadi 
eksplisit? merupakan fungsi utama dari strategi manajemen 
pengetahuan. 

3. Pengetahuan Empiris 

Pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan 
pengalaman inderawi dikenal sebagai pengetahuan empiris 
atau pengetahuan aposteriori. Pengetahuan ini bisa 
didapatkan dengan melakukan pengamatan yang dilakukan 
secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut 
juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila 
seseorang dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, 
sifat, dan gejala yang ada pada objek empiris tersebut. 
Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui 
pengalaman pribadi manusia yang terjadi berulangkali. 
Misalnya, seseorang yang sering dipilih untuk memimpin 
organisasi dengan sendirinya akan mendapatkan 
pengetahuan tentang manajemen organisasi. 
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4. Pengetahuan Rasionalisme 

Pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang 
diperoleh melalui akal budi. Rasionalisme lebih menekankan 
pengetahuan yang bersifat apriori; tidak menekankan pada 
pengalaman. Misalnya pengetahuan tentang matematika. 
Dalam matematika, hasil 1 + 1 = 2 bukan didapatkan melalui 
pengalaman atau pengamatan empiris, melainkan melalui 
sebuah pemikiran logis akal budi. 

5. Faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan 

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh faktor 
pendidikan, media, dan informasi. Berikut ini dijelaskan 
faktor-faktor tersebut: 
a. Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 
pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi 
pendidikan yaitu mencerdaskan manusia. 

b. Media yang secara khusus didesain untuk mencapai 
masyarakat yang sangat luas. Jadi contoh dari media 
massa ini adalah televisi, radio, koran, dan majalah. 

c. Pengertian informasi menurut Oxford English Dictionary, 
adalah "that of which one is apprised or told: intelligence, 
news". Kamus lain menyatakan bahwa informasi adalah 
sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang 
menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. 
Selain itu istilah informasi juga memiliki arti yang lain 
sebagaimana diartikan oleh RUU teknologi informasi 
yang mengartikannya sebagai suatu teknik untuk 
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 
memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan 



	 	8	 Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika 

menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. 
Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks, 
gambar, suara, kode, program komputer, basis data. 
Adanya perbedaan definisi informasi dikarenakan pada 
hakekatnya informasi tidak dapat diuraikan (intangible), 
sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan 
sehari-hari, yang diperoleh dari data dan pengamatan 
terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan melalui 
komunikasi. (Meliono, 2007).2 

E. PENGERTIAN PENELITIAN 

Penelitian atau research berasal dari kata re dan  to 
search yang berarti mencari kembali yang menunjukkan 
adanya proses berbentuk siklus bersusun yang selalu 
berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat 
keingintahuan dan permasalahan, dilanjutkan dengan 
pengkajian landasan teoritis yang terdapat dalam 
kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau 
hipotesis. Selanjutnya direncanakan dan dilakukan 
pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang akan 
diperoleh kesimpulan dan jawaban permasalahan. Dalam 
proses pemecahan masalah dan dari jawaban permasalahan 
tersebut akan timbul permasalahan baru,  sehingga akan 
terjadi siklus secara berkesinambungan. 

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai 
suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, 
dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, 
menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan 
intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih 

																																																								
2	Meliono, Irmayanti, dkk., MPKT Modul 1. Jakarta: Lembaga Penerbitan 
FEUI (2007).	
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mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan 
hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari 
pengetahuan tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk 
menjelaskan suatu koleksi informasi menyeluruh mengenai 
suatu subyek tertentu, dan biasanya dihubungkan dengan 
hasil dari suatu ilmu atau metode ilmiah. Kata ini diserap dari 
kata bahasa Inggris research yang diturunkan dari bahasa 
Perancis yang memiliki arti harfiah "menyelidiki secara 
tuntas". 

Penelitian adalah investigasi yang sistematis, 
terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisi hipotesis 
mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Kerlinger 
mendefinisikan penelitian yang memuat beberapa istilah 
yang tidak mudah dikenali orang dalam definisi 
penelitiannya. Sehingga orang awam akan kesulitan 
memahami maksud definisi yang diuraikannya (Kerlinger, 
1986: 17). 

Penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk 
mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena alam. 
Perhatian atau pengamatan awal terhadap fakta atau 
fenomena merupakan awal dari kegiatan penelitian yang 
menimbulkan suatu pertanyaan atau masalah. Penelitian 
adalah suatu cara sistematik untuk maksud meningkatkan, 
memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang 
dapat disampaikan (dikomunikasikan) dan diuji (diverifikasi) 
oleh peneliti lain. 

Definisi penelitian di antara ketiga ahli ini tentu 
didasarkan pada latar belakang pendidikan yang berbeda 
juga latar belakang waktu yang berbeda. Meski definisi di 
atas sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi 
tetap saja memuat istilah yang tidak semua orang dapat 
memahaminya, seperti kata “investigasi” atau “proposisi”. 
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Namun, penggunaan istilah ini digunakan untuk 
keefisienan definisi tersebut. Sehingga satu kalimat definisi 
singkat, menjabarkan banyak makna. Karlinger menyebutkan 
empat karakteristik penelitian yaitu sistematis, terkontrol, 
empiris dan kritis. Empat karakterisitik ini sudah melingkupi 
prasyarat dari sebuah penelitian. Selanjutnya Karlinger 
menyebutkan objek penelitian yaitu proposisi hipotesis 
mengenai hubungan tertentu antar fenomena, sehingga 
definisi Karlinger bisa disebut lengkap karena memuat kata 
kerja utama penelitian yaitu investigasi atau penyelidikan, 
karakteristik penelitian, dan objek penelitian. 

Selanjutnya, cukup berbeda dengan definisi yang 
diuraikan Karlinger. tidak menyematkan karakteristik 
penelitian dalam definisinya. Hal unik dari pengertian ini 
adalah adanya pengertian “refleksi dari keinginan”, karena 
sangat benar jika dikatakan sebuah penelitian diawali oleh 
sebuah keinginan, juga rasa keingintahuan terhadap 
sesuatu.  Tidak akan lahir sebuah penelitian jika tidak ada 
pemikiran kritis yang menimbulkan keingintahuan untuk 
mencari tahu lebih dalam tentang sesuatu. 

Indriantoro memiliki kesamaan dengan Karlinger 
dalam menyebutkan objek dari penelitian ini, yaitu 
fenomena. Namun bedanyam Karlinger menyebutkan 
objeknya yaitu hubungan antarfenomena, sedangkan 
Indriantoro hanya menyebutkan fenomena dan fakta secara 
umum. 

Definisi yang ketiga dari Fellin dkk. menyebutkan 
kembali satu karakteristik yang disebutkan Kerlinger 
sebelumnya yaitu “sistematik”. Uniknya, mereka 
menguraikan tujuan dari penelitian itu sendiri, yaitu 
“meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan 
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pengetahuan” tidak seperti kedua definisi sebelumnya yang 
tidak menyematkan tujuan penelitian pada definisi miliknya. 

Analisis ketiga definisi dari para ahli di atas, dapat saya 
simpulkan bahwa pengertian penelitian yaitu: suatu 
penyelidikan yang bersifat sistematik, terkontrol, empiris dan 
kritis, dalam mengungkap suatu fenomena atau hubungan 
fenomena tertentu dengan maksud meningkatkan, 
memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang 
dapat diverifikasi. 

F. PENELITIAN ILMIAH  

Manusia memiliki salah satu sifat yang dianugerahkan 
oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa ingin tahu tentang 
fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan ini. Mereka, 
telah dilengkapi kemampuan menggunakan berbagai 
potensi yang dimiliki, berusaha ingin tahu segala sesuatu 
yang ada di alam sekitar dan lingkungan di mana manusia 
berada. Tahap demi tahap tumbuh dewasa dan berkembang 
tingkat kognitif, apektif dan psikomotoriknya melalui 
pendidikan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan 
lingkungan sekolah, serta semakin besar keingintahuan. 
Segala sesuatu yang ingin diketahui manusia adalah yang 
lebih rumit dan tentu saja memerlukan proses berpikir dan 
bernalar yang semakin rumit pula. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Setyosari, yang menyatakan bahwa proses berpikir 
(scientific thinking) diperlukan untuk melakukan penalaran 
(reasoning) terhadap suatu hal sesuai dengan prosedur-
prosedur ilmiah3   

Demikian pula menurut Arikunto, yang berpendapat 
bahwa manusia tidak akan melakukan penelitian ilmiah jika 
																																																								
3	Ibid, hlm. 3-4.	
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tidak merasakan adanya masalah yang akan dicari jawaban 
atau pemecahannya4 Sehingga hasrat ingin tahu manusia 
sebagaimana dinyatakan Marzuki, adalah senantiasa 
berusaha mencari kebenaran melalui berbagai penelitian 
agar pengetahuan manusia semakin luas5  

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka 
disimpulkan bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan manusia 
melalui telaah masalah yang rasional dan usaha menemukan 
pemecahannya dengan benar. Jadi, keingintahuan manusia 
ini, dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau permasalahan. 
Setiap pertanyaan atau permasalahannya mengharapkan 
jawaban atau pemecahan. maka untuk memecahkan atau 
mengatasi masalah itu dengan menggunakan berbagai cara. 
Pemecahan masalah itu dilakukan dengan menggunakan 
atau melalui pendekatan penelitian ilmiah. 

Penelitian ilmiah pada hakekatnya diawali dari hasrat 
keingintahuan peneliti yang dinyatakan dalam bentuk 
pertanyaan atau permasalahan. Setiap pertanyaan atau 
permasalahan  tersebut perlu jawaban atau pemecahan. 
Berdasarkan jawaban dan pemecahan  tersebut peneliti 
memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu 
masalah. Pengetahuan yang benar adalah yang dapat 
diterima akal atau rasio (pikir) dan berdasarkan fakta empirik 
dan obyektif. Untuk memperolehnya harus mengikuti kaidah-
kaidah dan menurut cara-cara bekerjanya akal yang disebut 
logika yang dilandasi prosedur ilmiah, dan dalam 
pelaksanaannya diwujudkan melalui penalaran. Pengetahuan 

																																																								
4	Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta 
(2003).	
5	 Marzuki, Metodologi Riset. Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama 

Jogjakarta (2002). 
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yang benar tersebut disebut juga pengetahuan ilmiah atau 
ilmu (ilmu pengetahuan).  

Ilmu pengetahuan menurut Marzuki (2002) 
sebenarnya merupakan kumpulan pengalaman dan 
pengetahuan sejumlah orang yang dipadukan secara 
harmonis dalam suatu bangunan yang teratur dan 
kebenarannya sudah teruji melalui penelitian ilmiah. Dengan 
demikian penelitian  ilmiah adalah suatu metode ilmiah untuk 
memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan 
penalaran. Menurut Asher & Vockell (dalam Setyosari, 2012) 
yang mendefinisikan penelitian ilmiah tersebut “Scienntific 
research is a diligent and systematic inquiry or investigation of 
a subject to discover or rivise  facts, theories, or applications.” 
Kedua pakar ini mengemukakan bahwa suatu penelitian 
ilmiah suatu usaha penemuan secara cermat dan sistematis 
tentang suatu hal (subyek, obyek, material dan pristiwa) 
untuk mengungkap atau memperbaiki fakta-fakta, teori-
teori, atau aplikasi-aplikasi. suatu penelitian ilmiah bukanlah 
suatu kegiatan atau aktivitas yang hanya mempersoalkan 
kepastian, tetapi ia juga ingin mencari berbagai alternatif 
jawaban suatu masalah atau fenomena apakah dalam lingkup 
sosial maupun masalah-masalah laboratoris.  

Berdasarkan batasan atau definisi di atas, maka suatu 
kumpulan pengalaman dan pengetahuan yang teratur dan 
kebenarannya sudah teruji melalui penelitian ilmiah dengan 
metode ilmiah untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan 
menggunakan penalaran, penemuan secara cermat dan 
sistematis tentang suatu hal untuk mengungkap atau 
memperbaiki fakta-fakta, teori-teori, atau aplikasi-aplikasi 
suatu kegiatan yang mempersoalkan kebenaran dan mencari 
berbagai alternatif jawaban fenomena maupun masalah-
masalah. Penalaran tersebut dilaksanakan melalui prosedur 
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logika deduktif dan induktif. Dengan pengetahuan tersebut 
dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk 
pengembangan pengetahuan dan teknologi, perencanaan 
pembangunan dan untuk pemecahan masalah-masalah 
dalam kehidupan manusia dengan pendekatan ilmiah atau 
penelitian ilmiah. 

G. RANGKUMAN 

Pengetahuan atau knowledge secara umum yang 
berarti sebagai suatu pemahaman (understanding) atau 
sesuatu hal yang diketahui atau informasi/ maklumat yang 
diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan implisit 
adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk 
pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak 
bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan 
prinsip. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang 
telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata 
berupa media atau semacamnya. Pengetahuan yang lebih 
menekankan pengamatan dan pengalaman inderawi dikenal 
sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. 
Pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang 
diperoleh melalui akal budi.  

Penelitian atau research berasal dari kata re dan  to 
search yang berarti mencari kembali yang menunjukkan 
adanya proses berbentuk siklus bersusun yang selalu 
berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat 
keingintahuan dan permasalahan, dilanjutkan dengan 
pengkajian landasan teoritis yang terdapat dalam 
kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau 
hipotesis.  
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Penelitian ilmiah yang dilakukan manusia melalui 
telaah masalah yang rasional dan usaha menemukan 
pemecahannya dengan benar. Jadi, keingintahuan manusia 
ini, dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau permasalahan. 
Setiap pertanyaan atau permasalahannya mengharapkan 
jawaban atau pemecahan. maka untuk memecahkan atau 
mengatasi masalah itu dengan menggunakan berbagai cara. 
Pemecahan masalah itu dilakukan dengan menggunakan 
atau melalui pendekatan penelitian ilmiah. 

H. SOAL-SOAL  

1. Bagaimanakah dimensi teoritis pengetahuan dari 
berbagai arti atau definisi dengan jenis utama 
pengetahuan sebagai suatu ungkapan dilihat dari perihal 
eksplisitasnya? 

2. Bagaimanakah dimensi teoritis dan kesimpulan arti 
penelitian sebagai suatu penyelidikan yang bersifat 
sistematik, terkontrol, empiris dan kritis, dalam 
mengungkap suatu fenomena atau hubungan fenomena 
tertentu dengan maksud meningkatkan, memodifikasi 
dan mengembangkan pengetahuan yang dapat 
diverifikasi? 

3. Bagaimanakah paradigma penelitian menurut bidangnya, 
menurut tempatnya, menurut pemakainnya, menurut 
tujuan umumnya, menutut tarafnya, dan menurut 
pendekatannya? 
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Bab ini menyajikan bagian-bagian dari 
paradigma penelitian pendidikan, meliputi: 
 

ü Deskripsi Umum 
ü Deskripsi Khusus 
ü Kajian Konseptual 
ü Paradigma Penelitian Pendidikan 
ü Jenis Penelitian Pendidikan 
ü Rangkuman 
ü Soal-Soal 
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A. DESKRIPSI UMUM 

alam bagian ini dikaji paradigma jenis penelitian 
menurut bidang, tempat, pemakai, tujuan, taraf, dan 
pendekatannya. Jenis penelitian kependidikan dapat 

dibedakan atas: Penelitian Dasar (Basic Research), Penelitian 
Terapan (Applied Research), Penelitian kuantitatif, Penelitian 
kualitaif, Penelitian ilmu-ilmu sosial, Penelitian ilmu-ilmu 
eksakta, Penelitian Penjajagaan (exploratory), Penelitian 
penjelasan (explanatory), Penelitian deskriptif, Penelitian 
multidisiplin atau interdisiplin, Penelitian kelompok. 

B. DESKRIPSI KHUSUS  

Bagian ini mempunyai tujuan, yaitu:  
1. Membedakan paradigma jenis penelitian menurut 

bidang, tempat, pemakai, tujuan, taraf, pendekatannya. 
2. Membedakan paradigma jenis: penelitian dasar (basic 

research), penelitian terapan (applied research), 
penelitian kuantitatif, penelitian kualitaif, penelitian ilmu-
ilmu sosial, penelitian ilmu-ilmu eksakta, penelitian 
penjajagaan (exploratory), penelitian penjelasan 
(explanatory), penelitian deskriptif, penelitian 
multidisiplin atau interdisiplin, penelitian kelompok. 
 

C. KAJIAN KONSEPTUAL 

Batasan cakupan kajian konseptual sebagai berikut:  
1. Paradigma jenis penelitian menurut bidang, tempat, 

pemakai, tujuan, taraf, pendekatannya. 
2. Paradigma jenis: penelitian dasar (basic research), 

penelitian terapan (applied research), penelitian 
kuantitatif, penelitian kualitaif, penelitian ilmu-ilmu sosial, 

D 
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penelitian ilmu-ilmu eksakta, penelitian penjajagaan 
(exploratory), penelitian penjelasan (explanatory), 
penelitian deskriptif, penelitian multidisiplin atau 
interdisiplin, penelitian kelompok. 

Paradigma penelitian dilandasi pada suatu asumsi 
bahwa suatu gejala itu dapat dideskripsikan, diklasifikasikan 
dan hubungan gejala bersifat kausal (sebab akibat), maka 
peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan 
kepada satu atau lebih variabel saja.6 

D. PARADIGMA JENIS PENELITIAN MENURUT BIDANG, 
TEMPAT, PEMAKAI, TUJUAN, TARAF, PENDEKATANNYA 

Berbagai paradigma penelitian dapat digolongkan 
menurut sudut tinjauan tertentu. Jenis-jenis penelitian dapat 
digolongkan sebagai berikut: 
1. Menurut bidangnya: Penelitian dapat meliputi misalnya 

penelitian pendidikan, penelitian pertanian, penelitian 
hukum, penelitian ekonomi, dan penelitian agama. 

2. Menurut tempatnya: 
Penelitian dapat meliputi misalnya penelitian 
laboratorium; penelitian perpustakaan; penelitian 
kancah. 

3. Menurut pemakainnya: 
Penelitian dapat meliputi: penelitian murni (dasar) dan 
penelitian terapan (terpakai). 

4. Menurut tujuan umumnya: 
Penelitian dapat meliputi: penelitian eksploratif, 
penelitian develompmental dan penelitian verifikatif. 

																																																								
6	Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 65.	
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5. Menutut tarafnya, penelitian dapat meliputi: penelitian 
inferensial. 

6. Menurut pendekatannya, penelitian dapat meliputi 
penelitian longitudinal dan penelitian cross sectional. 
 

E. PARADIGMA JENIS: PENELITIAN DASAR (BASIC 
RESEARCH), PENELITIAN TERAPAN (APPLIED 
RESEARCH), PENELITIAN KUANTITATIF, PENELITIAN 
KUALITAIF, PENELITIAN ILMU-ILMU SOSIAL, 
PENELITIAN ILMU-ILMU EKSAKTA, PENELITIAN 
PENJAJAGAAN (EXPLORATORY), PENELITIAN 
PENJELASAN (EXPLANATORY), PENELITIAN DESKRIPTIF, 
PENELITIAN MULTIDISIPLIN ATAU INTERDISIPLIN, 
PENELITIAN KELOMPOK 

Jenis penelitian kependidikan dapat dibedakan atas: 

1. Penelitian Dasar (Basic Research) 

Penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menemukan 
pengetahuan baru, generalisasi baru, maupun teori baru. 
Penelitian ini berangkat dari keinginan untuk memahami dan 
menjelaskan gejala-gejala yang muncul di bidang pendidikan, 
sehingga akan diperoleh penemuan-penemuan baru untuk 
mengembangkan system pengetahuan yang ada. Ciri-cirinya, 
antara lain: 
a. Pola pikir bertolak dari ilmu dasar yaitu ilmu alam, budaya 

dan kimia 
b. Berusaha untuk menemukan konsep-konsep ilmu yang 

baru. 
c. Hasilnya belum dapat diaplikasikan secara langsung. 
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2. Penelitian Terapan (Applied Research) 

Penelitian jenis ini dilakuakn untuk memperbaiki suatu 
proses untuk memodifikasi dengan menggunakan teori-teori 
yang ada. Ciri-cirinya, antara lain: 
a. Merupakan aplikasi penelitian dasar. 
b. Pola pikir bertolak dari ilmu terapan. 
c. Hasilnya dapat diaplikasikan secara langsung. 
d. Berdasarkan atas data yang dikumpulkan 

 
3. Penelitian kuantitatif 

Ciri-cirinya, antara lain: 
1. Data yang dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk nilai 

absolute. 
2. Pada umumnya dilkukan pada penelitian rekayasa. 
3. Hasilnya bersufat lebih obyektif. 

 
4. Penelitian kualitaif 

Ciri-cirinya, antara lain: 
1. Data yang dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk nilai 

relative. 
2. Pada umumnya dilakukan pada penelitian social.\ 
3. Hasilnya bersifat obyektif, berlaku sesaat dan setempat.\ 
4. Berdasarkan atas pengelompokan ilmu 

 
5. Penelitian ilmu-ilmu sosial 

Ciri-cirinya, antara lain: 
1. Data ditekankan pada pola tata hubungan masyarakat. 
2. Kejadian lebih bersifat situasional dan dinamis. 
3. Hasil penelitian dapat digeneralisir sejauh variabelnya 

sama. 
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6. Penelitian ilmu-ilmu eksakta 

Ciri-cirinya, antara lain: 
1. Data diutamakan dari hasil eksperimen 
2. Hasilnya dapat dites kapan saja. 
3. Generalisasi hasil dapat dilakukan sejauh variabelnya 

sama. 
4. Berdasarkan atas tingkatannya 

 
7. Penelitian Penjajagaan (exploratory) 

Ciri-cirinya, antara lain: 
1. Tujuannya untuk mengenal atau memperoleh 

pandangan baru tentang suatu gejala. 
2. Dapat merumuskan masalah penelitian dengan lebih 

tepat. 
3. Dapat merumuskan hipotesis. 

 
8. Penelitian penjelasan (explanatory) 

Ciri-cirinya, antara lain: 
1. Untuk menguji hubungan sebab-akibat. 
2. Terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 
3. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

tidak simetrik yang di artikan penyebabnya ada terlebih 
dahulu baru terjadi akibat. 
 

9. Penelitian deskriptif 
 

Deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, 
satu demi satu. Dengan demikian penelitian deskriptif adalah 
penelitian dengan melukiskan secara sistematis fakta atau 
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karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam 
hal ini bidang secara aktual dan cermat. Penelitian deskriptif 
tidak hanya bersifat menjabarkan (analisis), tetapi juga 
memadukan, serta bukan melakukan klafisikasi, tetapi juga 
organisasi. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 
berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis 
dan mengintepretasikan. Ia juga bersifat komperatif dan 
korelatif. Penelitian deskriptif banyak membantu terutama 
dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetic dan 
klinis.  

Penelitin ini juga disebut penelitian survey. Ciri-cirinya, 
antara lain: 
1. Bertujuan menggambarkan lebih teliti ciri-ciri sesuatu. 
2. Menentukan frekuensi terjadinya sesuatu. 
3. Prosedur penelitian penelitian harus mengikuti ketentuan-
ketentuan yang baku. 

Berdasarkan atas jumlah bidang ilmu penelitian 
monodisiplin, ciri-cirinya, antara lain: 
1. Dilakukan secara mendalam pada suatu obyek tertentu. 
2. Pengembangan ilmu mengarah ke vertikal sedang 

pengembangan ke arah lateral sudah mulai ditinggalkan. 
3. Keterkaitan dengan bidang ilmu lain tidak terlihat nyata. 

10. Penelitian multidisiplin/interdisiplin  

Ciri-cirinya, antara lain: 
1. Melibatkan berbagai kepakaran ilmu 
2. Penelitian bersifat mulitisektoral\ 
3. Bertujuan menyelesaikan masalah yang ada secara holistic 
4. Berdasarkan atas jumlah peneliti 

Penelitian mandiri. Ciri-cirinya, antara lain: 
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1. Berarah pada pendalaman disiplin ilmu 
2. Ruang lingkup penelitian terbatas 
3. Kegiatan analisis, pembahasan, dan penyimpulan 
dilakukan oleh seorang peneliti. 

11. Penelitian kelompok 

 Ciri-cirinya, antara lain: 
1. Mengarah pada penelitian multidisiplin 
2. Salah satu anggota peneliti bertindak sebagai penanggung 
jawab 
3. Berusaha mengambil kesimpulan secara holistic. 

F. RANGKUMAN 

Penelitian kuantitatif menenpatkan masalah 
penelitian dipecahkan dengan bantuan cara berpikir deduktif 
melalui pengajuan hipotesis yang dideduksi dari teori-teori 
yang bersifat universal dan umum, sehingga kesimpulan 
dalam bentuk hipotesis inilah yang akan diverifikasi secara 
empiris dan obyektif melalui cara berpikir induktif dengan 
bantuan statistika inferensial.  

Penelitian kuantitatif memiliki tujuan mengeneralisasi 
temuan penelitian sehingga dapat digunakan untuk 
memprediksi situasi yang sama pada populasi lain. Penelitian 
kuantitatif juga digunakan untuk menjelaskan hubungan 
sebab-akibat antar variabel yang diteliti 

Penelitian kuantitatif pendidikan adalah suatu 
pendekatan penelitian dibidang pendidikan yang bersifat 
obyektif, mencakup pengumpulan dan analisis data 
kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. 
Tujuan penelitian kuantitatif pendidikan adalah 
mengembangkan dan menggunakan model-model 
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matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan 
masalah kependidikan.  

Penelitian kualitatif pendidikan adalah suatu 
pendekatan penelitian yang bersifat postpositivisme, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif yang 
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel 
sumber data dilakukan secara purposive dan snowboal, teknik 
pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 
bersifat induktif/kualitatif, dan hasilpenelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi. 

G. SOAL-SOAL  
 

1. Apakah kaitan antara cara berpikir deduktif melalui 
pengujian hipotesis yang dideduksi dari teori-teori dengan 
cara berpikir induktif dengan bantuan statistika inferensial 
untuk memecahkan masalah dalam penelitian kuantitatif?  

2. Bagaimanakah cara menggunakan model-model 
matematis sebagai pendekatan penelitian dibidang 
pendidikan secara obyektif dalam mengumpulkan dan 
menganalisis data kuantitatif?  

3. Bagaimanakah rincian segala sesuatu yang terjadi pada 
suatu kegiatan atau situasi tertentu atau berkenaan 
dengan interpretasi terhadap data melalui metode 
penelitian kualititaif untuk dapat menemukan data 
dilapangan?  

4. Bagaimanakah cara menggunakan penelitian kualitatif 
pendidikan untuk meneliti pada kondisi obyektif yang 
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 
pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 
purposive dan snowboal, teknik pengumpulan dengan 
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trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi? 
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Bab ini menyajikan bagian-bagian dari jenis-
jenis penelitian pendidikan, meliputi: 
 

ü Deskripsi Umum 
ü Deskripsi Khusus 
ü Kajian Konseptual 
ü Penelitian Ex-Post Facto 
ü Penelitian Historis 
ü Penelitian Pengembangan 
ü Penelitian Eksperimen 
ü Penelitian Survey 
ü Rangkuman 
ü Soal-Soal 
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A. DESKRIPSI UMUM 

agian ini mengkaji konsep-konsep, prinsip, 
pendekatan, metode dan teknik penelitian dengan 
rancangan ex-post facto, penelitian historis sebagai 

penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi 
mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, 
metode penelitian dan pengembangan (research and 
development), metode eksperimen bagian dari metode 
kuantitatif, dan memiliki ciri khas tersendiri terutama dengan 
adanya kelompok kontrol. Dibahas khususnya dalam bidang 
studi pendidikan yang perlu dikuasai oleh mahasiswa dan 
mereka yang berprofesi kependidikan. 

B. DESKRIPSI KHUSUS  

Bagian ini mempunyai lima tujuan, yaitu:  
1. Memahami metode dan teknik penelitian dengan 

rancangan ex-post facto  
2. Memahami penelitian historis sebagai penelaahan serta 

sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa 
lampau dan dilaksanakan secara sistematis  

3. Memahami metode penelitian dan pengembangan 
(research and development)  

4. Memahami metode eksperimen bagian dari metode 
kuantitatif  

5. Memahami memiliki ciri khas tersendiri terutama dengan 
adanya kelompok kontrol. 

6. Memahami dimensi teoritis dan dimensi praktis penelitian 
pendidikan. 

7. Menggunakan dimensi-dimensi penelitian pendidikan 
dalam menyusun rencana penelitian dalam program studi 
yang diikuti. 

B 
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C. KAJIAN KONSEPTUAL 

Bagian ini mencakup kajian konseptual jenis-jenis 
penelitian pendidikan sebagai berikut:  
1. Metode dan teknik penelitian dengan rancangan ex-post 

facto  
2. Penelitian historis sebagai penelaahan serta sumber-

sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau 
dan dilaksanakan secara sistematis  

3. Metode penelitian dan pengembangan (research and 
development)  

4. Metode eksperimen bagian dari metode kuantitatif  
5. Memiliki ciri khas tersendiri terutama dengan adanya 

kelompok kontrol.7 

D. PENELITIAN EX-POST FACTO 

Penelitian dengan rancangan ex-post facto sering 
disebut dengan after the fact. Artinya, penelitian yang 
dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Disebut juga 
sebagai restropective study karena penelitian ini merupakan 
penelitian penelusuran kembali terhadap suatu peristiwa 
atau suatu kejadian dan kemudian merunut ke belakang 
untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan 
kejadian tersebut. Dalam pengertian yang lebih khusus, 
(Furchan, 383: 2002) menguraikan bahwa penelitian ex-post 
facto adalah penelitian yang dilakukan sesudah perbedaan-
perbedaan dalam variable bebas terjadi karena 
perkembangan suatu kejadian secara alami  

																																																								
7	Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 6.	
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Penelitian ex-post facto merupakan penelitian yang 
variabel-variabel bebasnya telah terjadi perlakuan atau 
treatment tidak dilakukan pada saat penelitian berlangsung, 
sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan 
penelitian eksperimen. Peneliti ingin melacak kembali, jika 
dimungkinkan, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya 
sesuatu.  

Perbandingan antara Ex-post Facto dengan 
Eksperimen. Dalam beberapa hal, penelitian ex-post facto 
dapat dianggap sebagai kebalikan dari penelitian 
eksperimen. Sebagai pengganti dari pengambilan dua 
kelompok yang sama kemudian diberi perlakuan yang 
berbeda. Studi ex-post facto dimulai dengan dua kelompok 
yang berbeda kemudian menetapkan sebab-sebab dari 
perbedaan tersebut. Studi ex-post facto dimulai dengan 
melukiskan keadaan sekarang, yang dianggap sebagai akibat 
dari faktor yang terjadi sebelumnya, kemudian mencoba 
menyelidiki ke belakang guna menetapkan faktor-faktor 
yang diduga sebagai penyebabnya. 

Penelitian ex-post facto memiliki persamaan dengan 
penelitian eksperimen. Logika dasar pendekatan dalam ex-
post facto sama dengan penelitian eksperimen, yaitu adanya 
variabel x dan y. Kedua metode penelitian tersebut 
membandingkan dua kelompok yang sama pada kondisi dan 
situasi tertentu. Perhatiannya dipusatkan untuk mencari atau 
menetapkan hubungan yang ada di antara variabel-variabel 
dalam data penelitian. Dengan demikian, banyak jenis 
informasi yang diberikan oleh eksperimen dapat juga 
diperoleh melalui analisis ex-post facto. 

Dalam penelitian eksperimen, pengaruh variabel luar 
dikendalikan dengan kondisi eksperimental. Variabel bebas 
yang dianggap sebagai penyebab dimanipulasi secara 
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langsung untuk meminimalkan pengaruh terhadap variabel 
terikat. Melalui eksperimen, peneliti dapat memperoleh bukti 
tentang hubungan kausal atau hubungan fungsional di 
antara variabel yang jauh lebih menyakinkan daripada yang 
dapat diperoleh menggunakan studi ex-post facto. 

Peneliti dalam penelitian ex-post facto tidak dapat 
melakukan manipulasi atau pengacakan terhadap variabel-
variabel bebasnya. 

 Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam variabel-
variabelnya sudah terjadi. Peneliti dihadapkan kepada 
masalah bagaimana menetapkan sebab dari akibat yang 
diamati tersebut. Furchan (383: 2001) menyatakan bahwa 
dengan tidak adanya kemungkinan peneliti untuk melakukan 
manipulasi atau pengacakan.  

Pendekatan Ex-post Facto. Hal penting dalam 
pendekatan ex-post facto adalah tidak adanya manipulasi 
terhadap variabel. Dalam kasus di atas, dapat didekati 
dengan ex-post facto dengan melihat situasi kelas A dan B 
yang sebelumnya tidak diadakan manipulasi. Artinya, kelas 
tersebut berjalan secara alami. Misalnya, hasil ujian kelas A 
dan B menunjukkan perbedaan dari satu siswa ke siswa 
lainnya.  

Dari hasil tersebut, dilakukan klasifikasi antara siswa 
yang memiliki nilai tinggi dengan siswa yang memiliki nilai 
rendah. Kemudian dihubungkan antara kecemasan dengan 
hasil nilai. Misalnya ditemukan kesimpulan bahwa nilai di atas 
rata-rata dikerjakan oleh siswa yang memiliki kecemasan. 
Oleh karena itu, pengaruh kecemasan siswa memang 
berpengaruh terhadap hasil ujian, yaitu menjadi lebih baik. 
Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini tentu saja 
memiliki kekurangan. Dari kasus di atas dapat terlihat satu 
celah kelemahan bahwa bisa jadi adanya faktor ketiga selain 
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kecemasan yang membuat nilai ujian meningkat. Hal ini 
dimungkinkan adanya faktor ketiga, yaitu kecerdasan. Selain 
kecemasan, bisa dimungkinkan bahwa kecemasan adalah 
situasi lain, sedangkan kecerdasan menjadi penunjang 
utama. 

Kekurangan Pendekatan Ex-post Facto. Kelemahan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Oleh 

karena tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas, 
maka sukar untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-
faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup 
dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidiki.  

2. Kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor 
tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara 
berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk 
menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan soalnya 
sangat kompleks. 

3.  Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari 
sebab-sebab ganda, tetapi dapat pula disebabkan oleh 
sesuatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain sebab 
pada kejadian lain.  

4. Apabila saling hubungan antar dua variabel telah 
diketemukan, mungkin sukar untuk menentukan mana 
yang sebab dan mana yang akibat. 

5.  Kenyataan bahwa dua, atau lebih, faktor saling 
berhubungan tidaklah mesti memberi implikasi adanya 
hubungan sebab akibat.  

6. Menggolongkan-golongkan subjek ke dalam kategori 
dikotomi (misalnya golongan pandai dan golongan 
bodoh) untuk tujuan perbandingan, menimbulkan 
persoalan-persoalan, karena kategori-kategori itu sifatnya 
kabur, bervariasi, dan tak mantap. 
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7.  Studi komparatif dalam situasi alami tidak memungkinkan 
pemilihan subyek secara terkontrol. Menempatkan 
kelompok yang telah ada yang mempunyai kesamaan 
dalam berbagai hal kecuali dalam hal dihadapkannya 
kepada variabel bebas adalah sangat sukar. 

Keunggulan Penelitian dengan Pendekatan Ex-Post 
Facto. Metode ini baik untuk berbagai keadaan kalau metode 
yang lebih kuat, yaitu metode eksperimental, tak dapat 
digunakan. Apabila tidak selalu mungkin untuk memilih, 
mengontrol, dan memanipulasikan faktor-faktor yang perlu 
untuk menyelidiki hubungan sebab akibat secara langsung. 
Apabila pengontrolan terhadap semua variabel kecuali 
variabel bebas sangat tidak realistik dan dibuat-buat, yang 
mencegah interaksi normal dengan lain-lain variabel yang 
berpengaruh. Apabila control di laboratorium untuk berbagai 
tujuan penelitian adalah tidak praktis, terlalu mahal, atau 
dipandang dari segi etika diragukan atau dipertanyakan. 
Studi kausal-komparatif menghasilkan informasi yang sangat 
berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan: apa 
sejalan dengan apa, dalam kondisi apa, pada perurutan dan 
pola yang bagaimana, dan sejenis dengan itu. Perbaikan-
perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, dan rancangan 
dengan kontrol parsial, pada akhir-akhir ini telah membuat 
studi kausal komparatif itu lebih dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Prosedur Penelitian Ex-Post Facto: penelitian ini 
dimulai dengan mendeskripsikan situasi sekarang yang 
diasumsikan sebagai akibat dari factor-faktor yang telah 
terjadi atau bereaksi sebelumnya. Dengan demikian peneliti 
harus menoleh ke belakang untuk menentukan factor-faktor 
yang diasumsikan sebagai penyebab, yang telah beroperasi 
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di masa lalu. Itulah sebabnya peneliti tidak dapat 
memberikan control.   

E. PENELITIAN HISTORIS 

Secara umum dapat dimengerti bahwa penelitian 
historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain 
yang berisi informasi mengenai masa lampau dan 
dilaksanakan secara sistematis. Atau dapat dengan kata lain 
yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala, tetapi 
bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. 
Penelitian historis di dalam pendidikan merupakan penelitian 
yang sangat penting atas dasar beberapa alasan. Penelitian 
historis bermaksud membuat rekontruksi masa latihan 
secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, 
mengevaluasi, mengverifikasikan serta mensintesiskan bukti-
bukti untuk mendukung bukti-bukti untuk mendukung fakta 
memperoleh kesimpulan yang kuat. Dimana terdapat 
hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa, 
waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak 
memandang sepotong-sepotong objek-objek yang 
diobservasi. 

Menurut Jack. R. Fraenkel & Norman E. Wallen, 1990 : 
411 dalam Yatim Riyanto (2001), 1996: 22 dalam Nurul Zuriah, 
2005: 51 penelitian sejarah adalah penelitian yang secara 
eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Penelitian ini 
mencoba merenkonstruksi apa yang terjadi pada masa yang 
lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya 
menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dalam mencari data 
dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, 
menjelaskan, dan memahami kegiatan atau peristiwa yang 
terjadi beberapa waktu lalu. Sementara menurut Donald Ary 
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dkk (1980) dalam Yatim Riyanto (1996: 22) dalam Nurul Zuriah 
, 2005: 51 juga menyatakan bahwa penelitian historis adalah 
untuk menetapkan fakta dan mencapai simpulan mengenai 
hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematis dan 
objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengvaluasi dan 
menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru 
tersebut.  

Berdasarkan pendangan yang disampaikan oleh para 
ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penelitian 
sejarah mengandung beberapa unsur pokok, yaitu  

1. Adanya proses pengkajian peristiwa atau kejadian masa 
lalu (berorientasi pada masa lalu); 

2. Usaha dilakukan secara sistematis dan objektif; 
3. Merupakan serentetan gambaran masa lalu yang 

integrative anatar manusia, peristiwa, ruang dan waktu; 
4. Dilakukan secara interktif dengan gagasan, gerakan dan 

intuiasi yang hidup pada zamannya (tidak dapat dilakukan 
secara parsial).      

Tujuan penelitian Historis. Jack R. Fraenkel dan 
Norman E. Wellen (1990) dalam Yatim Riyanto (1996: 23) 
dalam Nurul Zuriah (2005: 52) menyetakan bahwa para 
peneliti pendidikan sejarah melakukukan penelitian sejarah 
dengan tujuan untuk: 
1. Membuat orang menyadari apa yang terjadi pada masa 

lalu sehingga mereka mungkin mempelajari dari kegagalan 
dan keberhasilan masa lampau; 

2. Mempelajari bagaiman sesuatu telah dilakukan pada masa 
lalu, untuk melihat jika mereka dapat mengaplikasikan 
maslahnya pada masa sekarang;  

3. Membantu memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada 
masa mendatang;  
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4. Membantu menguji hipotesis yang berkenaan dengan 
hubungan atau kecendrungan. Misalnya pada awal tahun 
1990, mayoritas guru-guru wanita datang dari kelas 
menengah ke atas, tetapi guru laki-laki tidak; 

5. Memahami praktik dan politik pendidikan sekarang secara 
lebih lengkap.  

Dengan demikian, tujuan penelitian sejarah tidak 
dapat dilepaskan dengan kepentingan masa kini dan masa 
mendatang. Sumber-Sumber Data dalam Penelitian Historis. 
Oleh karena objek penelitian sejarah adalah peristiwa atau 
kehidupan masyarakat pada masa lampau maka yang 
menjadi sumber informasi harus mempunyai karakteristik 
yang berbeda dengan metode penelitian lainnya. Beberapa 
sumber tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. 
a. Sumber-sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari 

cerita para pelaku perisriwa itu sendiri, dan atau saksi mata 
yang mengalami atau mengetahui peristiwa tersebut. 
Contoh sumber-sumber primer lainnya yang sering 
menjadi perhatian perhatian para peneliti di lapangan atau 
situs di anataranya seperti, dokumen asli, relief dan benda-
benda peninggalan masyarakat zaman lampu.  

b. Sumber informasi sekunder, yaitu informasi yang diperoleh 
dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan 
langsung dengan peristiwa tersebut. Sumber sekunder ini 
dapat berupa para ahli yang mendalami atau mengetahui 
peristiwa yang dibahas dan dari buku atau catatan yang 
berkaitan dengan peristiwa, buku sejarah, artikel dalam 
ensiklopedia, dan review penelitian.Dari adanya sumber 
primer dan sekunder ini, sebaiknya peneliti apabila 
mungkin lebih memberikan bobot sumber-sumber data 
primer lebih dahulu, baru kemudian data sekunder, data 
tersier, dan seterusnya.  
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Langkah-Langkah Dalam Penelitian Historis. Menurut 
M. Subana dkk. (2005: 88), adapun kerangka penelitiannya 
yaitu:  
1. Pendefinisian Masalah  
2. Perumusan masalah  
3. Pengumpulan data  
4. Analisis data 
5. Kesimpulan  
Contoh: Penelurusan komunisme di Indonesia Tahun 1945 
hingga tahun 1965.  Perumusan masalah: Apakah komunisme 
yang ada di masyarakat Indonesia merupakan warisan 
penjajah atau kebudayaan asli?  
Pengumpulan data: Analisis dokumen, wawancara. Dari 
sumber primer dan sumber sekunder Analisis data: 
Cenderung melibatkan analisis yang logis, bukan analisis 
statistika, kalau pun perlu statistika hanya sebatas statistic 
deskriptif. 
Kesimpulan: Misalnya, tidak benar bahwa komunisme 
merupakan budaya warisan penjajah yang menular pada 
bangsa kita. 

Sedangkan menurut Yatim Riyanto (2001): 23) dalam 
Nurul Zuriah (2005: 53) ada 4 (empat) langkah esensial dalam 
penelitian sejarah, yaitu sebagai berikut: 
Merumuskan Masalah. Dalam merumuskan masalah historis 
terdapat beberapa persyaratan sebagaimana dalam 
penelitian yang lain, yaitu seharusnya dinyatakan secara jelas 
dan ringkas:  
1. Manageable, dan  
2. Memiliki rasional yang kuat.  
3. Menemukan Sumber Informasi sejarah yang Relevan 
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Secara umum sumber informasi yang relevan dalam 
penenlitian sejarah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) 
bagian berikut ini.  

Dokumen, yaitu materi yang tertulis atau tercetak 
dalam bentuk buku, majalah, Koran, buku catatan, dan 
sebagainya. Dokumen merujuk pada beberapa jenis 
informasi yang eksis ke dalam bentuk tertulis atau cetak. 

Rekaman yang bersifat numeric, yaitu rekaman yang 
di dalamnya terdapat bentuk-bentuk data numerik, mislanya 
skor tes, laporan sensus, dan sebagainya. 
Pernyataan lisan, yaitu melakukan interview dengan orang 
yang merupakan saksi saat peristiwa lalu terjadi. Ini 
merupakan bentuk khusus dari penelitian sejarah yang 
disebut oral history. 

Relief, yaitu objek fisik atau karakteristik visual yang 
memberikan beberapa informasi tentang peristiwa masa 
lalu. Contohnya berupa bangunan monument, peralatan, 
pakaian dan sebagainya. 

Meringkas Informasi yang Diperoleh dari Sumber 
Historis. Langkah ini merupakan proses me-review dan 
meringkas dari sumber informasi sejarah. Dalam hal ini 
peneliti berusaha untuk menentukan relevansi materi utama 
dengan pertanyaan atau masalah yang diteliti, yang dapat 
dilakukan dengan rekaman data biografi yang lengkap dari 
sumber, mengorganisasikan data berdasarkan kategori yang 
dihubungkan dengan masalah yang diteliti, dan meringkas 
informasi yang berhubungan fakta, jumlah, dan pertanyaan 
yang penting).    
  Mengevaluasi Sumber Sejarah. Dalam langkah ini 
peneliti sejarah harus mengadopsi sikap kritis ke arah 
beberapa atau seluruh sumber informasi. Dalam 
mengevaluasi sumber sejarah yang merupakan dokumen 
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atau informasi. Dalam mengevaluasi sumber sejarah terdapat 
dua kritik yaitu Kritik eksternal. Hal ini berguna untuk 
menetapkan keaslian atau auntentisitas data, dilakukan kritik 
eksternal. Apakah fakta peninggalan ata dokumen itu 
merupakan yang sebenarnya, bukan palsu. Berbagai tes 
dapat dipergunakan untuk menguji keaslian tersebut. 
Misalnya untuk menetapkan umumr dokumen melibatkan 
tanda tangan, tulisan tangan, kertas, cat, bentuk huruf, 
penggunaan bahasa, dan lain-lain. 

Kritik Internal. Setelah dilakukan suatu dokumen diuji 
melalui kritik eksternal, berikutnya dilakukan kritik internal. 
Walaupun dokumen itu asli, tetapi apakah mengukapkan 
gambaran yang benar? Bagaimana mengenai penulis dan 
penciptanya? Apakah ia jujur, adil dan benar-benar 
memahami faktanya, dan banyak lagi pertanyaan yang bisa 
muncul seperti diatas. Sejarahwan harus benar-benar yakin 
bahwa datanya antentik dan kaurat. Hanya jika datanya 
autentik dan akuratlah sejarawan bisa memandang data 
tersebut sebagai bukti sejarah yang sangat berharga untuk 
ditelaah secara serius. 

Hipotesis dan Generalisasi Dalam Penelitian Sejarah. 
Dalam penelitian sejarah dapat juga diajukan hipotesis, 
meskipun hipotesis tersebut tidak selalu dinyatakan secara 
eksplisit. Biasanya sejarawan menyimpulkan bukti-buktidan 
secara cermat menilai kepercayaannya. Jika buktinya 
ternyata cocok dengan hipotesisnya maka hipotesis tersebut 
teruji.  
            Ciri-ciri penelitian historis:  
1. Lebih tergantung pada hasil observasi orang lain dan hasil 

sendiri 
2. Harus tertib,ketat,sistematis dan tuntas 
3. Tergantung pada data primer dan sekunder 
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4. Dilakukan kritik eksternal dan internal untuk menentukan 
bobot data 

5. Mencari informasi dari sumber yang lebih luas 
 

F.  PENELITIAN PENGEMBANGAN (R & D) 

Pada awalnya, metode Penelitian dan Pengembangan 
(Research and Development) mulai diterapkan pada dunia 
industri dan merupakan ujung tombak dari suatu industri 
dalam menghasilkan produk-poduk baru yang dibutuhkan 
oleh pasar. Hampir 4% biaya digunakan untuk penelitian dan 
pengembangan dalam bidang industri, bahkan untuk bidang-
bidang tertentu (komputer, farmasi) hampir melebihi 4% 
(Borg and Hall:1989). Dalam bidang sosial dan pendidikan, 
peranan Research and Development masih sangat kecil dan 
kurang dari 1% dari biaya pendidikan secara 
keseluruhan.Unfortunately, R & D still plays a minor role in 
education. Less than one percent of education expenditures 
are for this purpose. This is probably one of the main reason 
why progress in education has logged for behind progress in 
other field.  

Pada masa lalu, penelitian dalam bidang pendidikan 
tidak diarahkan pada pengembangan suatu produk, tetapi 
ditujukan untuk menemukan pengetahuan baru berkenaan 
dengan fenomena-fenomena yang bersifat fundamental, 
serta praktik-praktik pendidikan. Penelitian tentang 
fenomena-fenomena fundamental pendidikan tersebut 
dilakukan melalui penelitian dasar (basic research), sedang 
penelitian tentang praktik pendidikan dilakukan melalui 
penelitian terapan (applied research). Beberapa penelitian 
terapan secara sengaja diarahkan pada pengembangan 
produk, beberapa penelitian lain mengembangkan suatu 
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produk secara tidak sengaja, karena dalam penelitiannya 
mengandung atau menuntut pengembangan produk. 

Penelitian dan pengembangan merupakan metode 
penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian 
dasar dengan penelitian terapan. Sering dihadapi adanya 
kesenjangan antara hasil-hasil penelitian dasar yang bersifat 
teoritis dengan penelitian terapan yang bersifat praktis. 
Kesenjangan ini dapat dihilangkan atau disambungkan 
dengan penelitian dan pengembangan. Sesuatu produk yang 
dihasilkan tentu saja memiliki karakteristik-karakteristik 
tertentu. Karakteristik tersebut merupakan perpaduan dari 
sejumlah konsep, prinsip, asumsi, hipotesis, prosedur 
berkenaan dengan sesuatu hal yang telah ditemukan atau 
dihasilkan dari penelitian dasar.  

Educational Research and Development biasa juga 
disebut Research Based Development. “ Educational 
Research and Development is a process used to develop and 
validate educational products” (Borg and Gall; 1989:772). 
Penelitian dan Pengembangan adalah suatu proses atau 
langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru 
atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang 
dimaksud dengan produk dalam konteks ini adalah tidak 
selalu berbentuk hardware (buku, modul, alat bantu 
pembelajaran di kelas dan laboratorium), tetapi bisa juga 
perangkat lunak (software) seperti program untuk 
pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau 
laboratorium, ataupun model- model pendidikan, 
pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, 
dll. 

Karakteristik Research & Development adalah 
penelitian ini berbentuk “siklus”, yang diawali dengan 
adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan 
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pemecahan dengan suatu produk tertentu. Dalam bidang 
pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui 
penelitian R & D diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya 
banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. Produk-
produk pendidikan misalnya kurikulum yang spesifik untuk 
keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media 
pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga 
kependidikan, sistem evaluasi, model uji kompetensi, 
penataan ruang kelas, , model unit produksi, Khusus dalam 
bidang pengembangan kurikulum, para pengembang jarang 
menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Para 
pengembang kurikulum seringkali menggunakan metode 
atau pendekatan filosofis dan akademik dan kurang 
memberikan perhatian pada temuan-temuan empiris.  

Pengembangan kurikulum didasarkan atas landasan-
landasan filosofis dan konseptual untuk mencapai tujuan-
tujuan ideal. Dipihak lain, pengembangan kurikulum lebih 
ditekankan pada penguasaan segi-segi akademis, 
penguasaan bidang-bidang ilmu. Beberapa pengembang 
kurikulum juga mengunakan pendekatan empiris, kurikulum 
lebih diarahkan pada penguasaan pengetahuan, 
kemampuan, dan kecakapan- 6 kecakapan yang dibutuhkan 
para pengguna. Penyusunan dan penyempurnaan kurikulum 
didasarkan atas fakta-fakta di lapangan menggunakan 
penelitian dan pengembangan. 
1.      R & D Versi Dick and Carey 

Model Dick – Carey adalah model desain Instruksional 
yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey dan James 
O Carey. Model ini adalah salah satu dari model prosedural, 
yaitu model yang menyarankan agar penerapan prinsip disain 
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Instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang 
harus di tempuh secara berurutan. 

Model Dick – Carey tertuang dalam Bukunya The 
Systematic Design of Instruction edisi 6 tahun 2005. 
Perancangan Instruksional menurut sistem pendekatan 
model Dick & Carey terdapat beberapa komponen yang akan 
dilewati di dalam proses pengembangan dan perencanaan 
tersebut.  

Model Dick and Carey terdiri dari 10 langkah. Setiap 
langkah sangat jelas maksud dan tujuannya sehingga bagi 
perancang pemula sangat cocok sebagai dasar untuk 
mempelajari model desain yang lain. Kesepuluh langkah pada 
model Dick and Carey menunjukan hubungan yang sangat 
jelas, dan tidak terputus antara langkah yang satu dengan 
yang lainya. Dengan kata lain, system yang terdapat pada ick 
and Carey sangat ringkas, namun isinya padat dan jelas dari 
satu urutan ke urutan berikutnya.  

Model ini termasuk ke dalam model prosedural. 
Langkah–langkah Desain Pembelajaran menurut Dick and 
Carey adalah: 
a. Mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran. 

Tahap awal model ini adalah menentukan apa yang 
diinginkan agar pebelajar dapat melakukannya ketika 
mereka telah menyelesaikan program Instruksional. 
Tujuan Instruksional mungkin dapat diturunkan dari 
daftar tujuan, dari analisis kinerja (performance analysis), 
dari penilaian kebutuhan (needs assessment), dari 
pengalaman praktis dengan kesulitan belajar pebelajar, 
dari analisis orang-orang yang melakukan pekerjaan (Job 
Analysis), atau dari persyaratan lain untuk instruksi baru. 
Langkah ini sangat sesuai dengan kurikulum perguruan 
tinggi maupun sekolah menengah dan sekolah dasar, 
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khususnya dalam mata pelajaran tertentu di mana tujuan 
pembelajaran pada kurikulum agar dapat melahirkan 
suatu rancangan pembangunan. 

b. Melaksanakan analisi pembelajaran 
Langkah ini, pertama mengklasifikasi tujuanke dalam 
ranah belajar Gagne, menentukan langkah-demi-langkah 
apa yang dilakukan orang ketika mereka melakukan 
tujuan tersebut (mengenali keterampilan bawahan / 
subordinat). Langkah terakhir dalam proses analisis 
Instruksional adalah untuk menentukan keterampilan, 
pengetahuan, dan sikap, yang dikenal sebagai perilaku 
masukan (entry behaviors), yang diperlukan peserta didik 
untuk dapat memulai Instruksional. Peta konsep akan 
menggambarkan hubungan di antara semua 
keterampilan yang telah diidentifikasi. 

c. Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik 
siswa 
Langkah ini melakukan analisis pembelajar, analisis 
konteks di mana mereka akan belajar, dan analisis 
konteks di mana mereka akan menggunakannya. 
Keterampilan pembelajar, pilihan, dan sikap yang telah 
dimiliki pembelajar akan digunakan untuk merancang 
strategi Instruksional. 

d. Merumuskan tujuan performansi 
Pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari 
keterampilan yang diidentifikasi dalam analisis 
Instruksional, akan mengidentifikasi keterampilan yang 
harus dipelajari, kondisi di mana keterampilan yang harus 
dilakukan, dan kriteria untuk kinerja yang sukses. 

e. Mengembangkan butir–butir tes acuan patokan 
Berdasarkan tujuan performansi yang telah ditulis, 
langkah ini adalah mengembangkan butir-butir penilaian 
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yang sejajar (tes acuan patokan) untuk mengukur 
kemampuan siwa seperti yang diperkirakan dari tujuan. 
Penekanan utama berkaitan diletakkan pada jenis 
keterampilan yang digambarkan dalam tujuan dan 
penilaian yang diminta. 

f. Mengembangkan strategi pembelajaran 
Bagian-bagian siasat Instruksional menekankan 
komponen untuk mengembangkan belajar pebelajar 
termasuk kegiatan praInstruksional, presentasi isi, 
partisipasi peserta didik, penilaian, dan tindak lanjut 
kegiatan. 

g. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran 
Ketika kita menggunakan istilah bahan Instruksional kita 
sudah termasuk segala bentuk Instruksional seperti 
panduan guru, modul, overhead transparansi, kaset 
video, komputer berbasis multimedia, dan halaman web 
untuk Instruksional jarak jauh. maksudnya bahan 
memiliki konotasi. 

h. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif 
Ada tiga jenis evaluasi formatif yaitu penilaian satu-satu, 
penilaian kelompok kecil, dan penilaian uji lapangan. 
Setiap jenis penilaian memberikan informasi yang 
berbeda bagi perancang untuk digunakan dalam 
meningkatkan Instruksional. Teknik serupa dapat 
diterapkan pada penilaian formatif terhadap bahan atau 
Instruksional di kelas. 

i. Merevisi bahan pembelajaran 
Strategi Instruksional ditinjau kembali dan akhirnya 
semua pertimbangan ini dimasukkan ke dalam revisi 
Instruksional untuk membuatnya menjadi alat 
Instruksional lebih efektif. 

j. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. 
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Hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk 
menulis perangkat yang dibutuhkan. Hasil perangkat 
selanjutnya divalidasi dan diujicobakan di kelas/ 
diimplementasikan di kelas dengan evaluasi sumatif. 

Penggunaan model Dick and Carey dalam 
pengembangan suatu mata pelajaran dimaksudkan agar (1) 
pada awal proses pembelajaran anak didik atau siswa dapat 
mengetahui dan mampu melakukan hal–hal yang berkaitan 
dengan materi pada akhir pembelajaran, (2) adanya 
pertautan antara tiap komponen khususnya strategi 
pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki, (3) 
menerangkan langkah–langkah yang perlu dilakukan dalam 
melakukan perencanaan desain pembelajaran. 

2.   Versi Borg and Gall 

Menurut Borg and Gall (1989:782), yang dimaksud 
dengan model penelitian dan pengembangan adalah “a 
process used develop and validate educational product”. 
Kadang-kadang penelitian ini juga disebut ‘research based 
development’, yang muncul sebagai strategi dan bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain untuk 
mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil pendidikan, 
Research and Development juga bertujuan untuk menemukan 
pengetahuan-pengetahuan baru melalui ‘basic research’, atau 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang 
masalah-masalah yang bersifat praktis melalui ‘applied 
research’, yang digunakan untuk meningkatkan praktik-
praktik pendidikan. Dalam penelitian ini Research and 
Development dimanfaatkan untuk menghasilkan model 
pelatihan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan, 
sehingga kemampuan masyarakat petani dalam berusaha 
dapat berkembang. 
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Menurut Borg dan Gall (1989: 783-795), pendekatan 
Reseach and Development (R & D) dalam pendidikan meliputi 
sepuluh langkah, yaitu: 
 
a. Studi Pendahuluan 

Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi 
pustaka, studi literature, penelitian skala kecil dan standar 
laporan yang dibutuhkan. (i) Analisis Kebutuhan: Untuk 
melakukan analisis kebutuhan ada beberapa kriteria, yaitu 
1) Apakah produk yang akan dikembangkan merupakan 
hal yang penting bagi pendidikan? 2) Apakah produknya 
mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan? 3) 
Apakah SDM yang memiliki keterampilan, pengetahuan 
dan pengalaman yang akan mengembangkan produk 
tersebut ada? 4) Apakah waktu untuk mengembangkan 
produk tersebut cukup? (ii) Studi Literatur: Studi literatur 
dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap produk 
yang akan dikembangkan. Studi literatur ini dikerjakan 
untuk mengumpulkan temuan riset dan informasi lain 
yang bersangkutan dengan pengembangan produk yang 
direncanakan. (iii) Riset Skala Kecil: Pengembang sering 
mempunyai pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan 
mengacu pada reseach belajar atau teks professional. 
Oleh karenanya pengembang perlu melakukan riset skala 
kecil untuk mengetahui beberapa hal tentang produk yang 
akan dikembangkan. 

b.  Merencanakan Penelitian 

Setelah melakukan studi pendahuluan, pengembang 
dapat melanjutkan langkah kedua, yaitu merencanakan 
penelitian. Perencaaan penelitian R & D meliputi: 1) 
merumuskan tujuan penelitian; 2) memperkirakan dana, 
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tenaga dan waktu; 3) merumuskan kualifikasi peneliti dan 
bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. 

c.  Pengembangan Desain 

Langkah ini meliputi: 1) Menentukan desain produk yang 
akan dikembangkan (desain hipotetik); 2) menentukan 
sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama 
proses penelitian dan pengembangan; 3) menentukan 
tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan; 4) 
menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat 
dalam penelitian. 

d.  Preliminary Field Test 

Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. 
Langkah ini meliputi: 1) melakukan uji lapangan awal 
terhadap desain produk; 2) bersifat terbatas, baik 
substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat; 3) uji 
lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga 
diperoleh desain layak, baik substansi maupun 
metodologi. 

e.  Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas 

Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain 
berdasarakan uji lapangan terbatas. Penyempurnaan 
produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba 
lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan 
produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada 
evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang 
dilakukan bersifat perbaikan internal.  

f.   Main Field Test 
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Langkah merupakan uji produk secara lebih luas. Langkah 
ini meliputi 1) melakukan uji efektivitas desain produk; 2) 
uji efektivitas desain, pada umumnya, menggunakan 
teknik eksperimen model penggulangan; 3) Hasil uji 
lapangan adalah diperoleh desain yang efektif, baik dari 
sisi substansi maupun metodologi. 

g.  Revisi Hasi Uji Lapangan Lebih Luas 

Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan 
uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang 
pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan 
lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang kita 
kembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan 
sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok 
kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest dan 
posttest. Selain perbaikan yang bersifat internal. 
Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil 
sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif. 

h.  Uji Kelayakan 

Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala 
besar: 1) melakukan uji efektivitas dan adaptabilitas desain 
produk; 2) uji efektivitas dan adabtabilitas desain 
melibatkan para calon pemakai produk; 3) hasil uji 
lapangan adalah diperoleh model desain yang siap 
diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. 

i.   Revisi Final Hasil Uji Kelayakan 

Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang 
sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir 
dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang 
dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu 
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produk yang tingkat efektivitasnya dapat 
dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk 
akhir memiliki nilai “generalisasi” yang dapat diandalkan. 

j.   Desiminasi dan Implementasi Produk Akhir 

Laporan hasil dari R & D melalui forum-forum ilmiah, 
ataupun melalui media massa. Distribusi produk harus 
dilakukan setelah melalui quality control. 

Teknik analisis data, langkah-langkah dalam proses 
penelitian dan pengembangan dikenal dengan istilah 
lingkaran research dan development menurut Borg and 
Gall terdiri atas : 

1) Meneliti hasil penelitian yang berkaitan dengan produk 
yang akan dikembangkan, 

2) Mengembangkan produk berdasarkan hasil penelitian, 
uji lapangan 

3) Mengurangi devisiensi yang ditemukan dalam tahap 
ujicoba lapangan.  

3.   Versi 4D 
Metode pengembangan (Development Research) 

dengan menggunakan pendekatan pengembangan model 
4D (four-D model). Adapun tahapan model pengembangan 
meliputi tahap pendefinisian (define), tahap perancangan 
(design), tahap pengembangan (develop) dan tahap ujicoba 
(disseminate). Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini 
baru sampai pada tahap pengembangan (develop). 

Secara garis besar keempat tahap tersebut sebagai 
berikut  
a.   Tahap Pendefinisian (define).  

Tujuan tahap ini adalah menentapkan dan 
mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran di awali 
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dengan analisis tujuan dari batasan materi yang 
dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 
langkah pokok, yaitu: (a) Analisis ujung depan, (b) 
Analisis siswa, (c) Analisis tugas. (d) Analisis konsep, dan 
(e) Perumusan tujuan pembelajaran. 

b.   Tahap Perencanaan (Design).  
Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat 
pembelajaran. Tahap ini terdiri dari empat langkah yaitu, 
(a) Penyusunan tes acun patokan, merupakan langkah 
awal yang menghubungkan antara tahap define dan 
tahap design. Tes disusun berdasarkan hasil perumusan 
Tujuan Pembelajaran Khusus (Kompetensi Dasar dalam 
kurikukum KTSP). Tes ini merupakan suatu alat 
mengukur terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 
siswa setelah kegiatan belajar mengajar, (b) Pemilihan 
media yang sesuai tujuan, untuk menyampaikan materi 
pelajaran, (c) Pemilihan format. Di dalam pemilihan 
format ini misalnya dapat dilakukan dengan mengkaji 
format-format perangkat yang sudah ada dan yang 
dikembangkan di negara-negara yang lebih maju. 

c.   Tahap Pengembangan (Develop).  
Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat 
pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan 
dari pakar. Tahap ini meliputi: (a) validasi perangkat oleh 
para pakar diikuti dengan revisi, (b) simulasi yaitu 
kegiatan mengoperasionalkan rencana pengajaran, dan 
(c) uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. 
Hasil tahap (b) dan (c) digunakan sebagai dasar revisi. 
Langkah berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan 
siswa yang sesuai dengan kelas sesungguhnya. 

d.  Tahap penyebaran (Disseminate).  
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Pada tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat 
yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas 
misalnya di kelas lain, di sekolah lain, oleh guru yang lain. 
Tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas penggunaan 
perangkat di dalam KBM. 

4.  Versi ADDIE 

Ada satu model desain pembelajaran yang lebih 
sifatnya lebih generik yaitu model ADDIE (Analysis-Design-
Develop-Implement- Evaluate). ADDIE muncul pada tahun 
1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda.Salah 
satu fungsinya ADIDE yaitu menjadi pedoman dalam 
membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan 
yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu 
sendiri. 

Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan 
yakni : 
a.  Analysis (analisa) 
b. Design (disain/perancangan) 
c. Development (pengembangan) 
d. Implementation (implementasi/eksekusi) 
e. Evaluation (evaluasi/umpan balik) 
 
Langkah 1: Analisis 

Tahap analisis merupakan suatu proses 
mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, 
yaitu melakukan needs assessment (analisis kebutuhan), 
mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan 
analisis tugas (task analysis). Oleh karena itu, output yang 
akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profile 
calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi 
kebutuhan dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas 
kebutuhan. 
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a.   Analisis Kinerja 
Analisis Kinerja dilakukan untuk mengetahui dan 

mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi 
memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program 
pembelajaran atau perbaikan manajemen.  
Contoh: (i) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan 
menyebabkan rendahnya kinerja individu dalam organisasi 
atau perusahaan, hal ini diperlukan solusi berupa 
penyelenggaraan program pembelajaran. (ii) Rendahnya 
motivasi berprestasi, kejenuhan, atau kebosanan dalam 
bekerja memerlukan solusi perbaikan kualitas 
manajemen.Misalnya pemberian insentif terhadap prestasi 
kerja, rotasi dan promosi, serta penyediaan fasilitas kerja 
yang memadai. 
b. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah yang 
diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan 
atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk 
meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Hal ini dapat 
dilakukan apabila program pembelajaran dianggap sebagai 
solusi dari masalah pembelajaran yang sedang dihadapi. Pada 
saat seorang perancang program pembelajaran melakukan 
tahap analisis, ada dua pertanyaan kunci yang yang harus 
dicari jawabannya, yaitu: (i)  Apakah tujuan pembelajaran 
yang telah ditentukan, dibutuhkan oleh siswa? (ii)  Apakah 
tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, dapat dicapai 
oleh siswa? 

Jika hasil analisis data yang telah dikumpulkan 
mengarah kepada pembelajaran sebagai solusi untuk 
mengatasi masalah pembelajaran yang sedang dihadapi, 
selanjutnya perancang program pembelajaran melakukan 
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analisis kebutuhan dengan cara menjawab beberapa 
pertanyaan lagi. Pertanyaannya sebagai berikut: 
a. Bagaimana karakteristik siswa yang akan mengikuti 

program pembelajaran? (learner analysis ) 
b. Pengetahuan dan ketrampilan seperti apa yang telah 

dimiliki oleh siswa?(pre-requisite skills) 
c. Kemampuan atau kompetensi apa yang perlu dimiliki 

oleh siswa? (task atau goal analysis) 
d. Apa indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk 

menentukan bahwa siswa telah mencapai kompetensi 
yang telah ditentukan setelah melakukan pembelajaran? 
(evaluation and assessment) 

e. Kondisi seperti apa yang diperlukan oleh siswa agar 
dapat memperlihatkan kompetensi yang telah dipelajari? 
(setting or condition analysis) 

Langkah 2: Desain 
Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat 

rancangan (blue-print). Ibarat bangunan, maka sebelum 
dibangun gambar rancang bangun (blue-print) diatas kertas 
harus ada terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan dalam tahap 
desain ini? Pertama merumuskan tujuan pembelajaran yang 
SMAR (spesifik, measurable, applicable, dan realistic). 
Selanjutnya menyusun tes, dimana tes tersebut harus 
didasarkan pada tujuan pembelajaran yag telah dirumuskan 
tadi. Kemudian tentukanlah strategi pembelajaran yang 
tepat harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. 
Dalam hal ini ada banyak pilihan kombinasi metode dan 
media yang dapat kita pilih dan tentukan yang paling relevan. 
Disamping itu, pertimbangkan pula sumber-sumber 
pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, 
lingkungan belajar yang seperti apa seharusnya, dan lainlain. 
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Semua itu tertuang dalam sautu dokumen bernama blue-
print yang jelas dan rinci. 
Langkah 3: Pengembangan 

Pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print 
alias desain tadi menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam 
desain diperlukan suatu software berupa multimedia 
pembelajaran, maka multimedia tersebut harus 
dikembangkan. Atau diperlukan modul cetak, maka modul 
tersebut perlu dikembangkan. Begitu pula halnya dengan 
lingkungan belajar lain yang akan mendukung proses 
pembelajaran semuanya harus disiapkan dalam tahap ini. 
Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji 
coba sebelum diimplementasikan. Tahap uji coba ini memang 
merupakan bagian dari salah satu langkah ADDIE, yaitu 
evaluasi. Lebih tepatnya evaluasi formatif, karena hasilnya 
digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang 
sedang kita kembangkan.  
Langkah 4: Implementasi 

Implementasi adalah langkah nyata untuk 
menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. 
Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan 
diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau 
fungsinya agar bisa diimplementasikan. Misal, jika 
memerlukan software tertentu maka software tersebut 
harus sudah diinstal. Jika penataan lingkungan harus 
tertentu, maka lingkungan atau seting tertentu tersebut juga 
harus ditata. Barulah diimplementasikan sesuai skenario atau 
desain awal. 
Langkah 5: Evaluasi 

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem 
pembelajaran yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan 
harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi bisa 



	 	56	 Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika 

terjadi pada setiap empat tahap di atas. Evaluasi yang terjadi 
pada setiap empat tahap diatas itu dinamakan evaluasi 
formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misal, 
pada tahap rancangan, mungkin kita memerlukan salah satu 
bentuk evaluasi formatif misalnya review ahli untuk 
memberikan input terhadap rancangan yang sedang kita 
buat. Pada tahap pengembangan, mungkin perlu uji coba dari 
produk yang kita kembangkan atau mungkin perlu evaluasi 
kelompok kecil dan lain-lain. 

 
5. Versi Kemp 

Secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa 
langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu: 
a. Menentukan tujuan dan daftar topik, menetapkan tujuan 

umum untuk pembelajaran tiap topiknya; 
b. Menganalisis karakteristik pelajar, untuk siapa 

pembelajaran tersebut didesain; 
c. Menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur 
perilaku pelajar; 

d. Menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung 
tiap tujuan; 

e. Pengembangan prapenilaian/penilaian awal untuk 
menentukan latar belakang pelajar dan pemberian level 
pengetahuan terhadap suatu topik; 

f. Memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran 
yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar-
mengajar, jadi siswa siswa akan mudah menyelesaikan 
tujuan yang diharapkan; 

g. Mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana 
penunjang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, 
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perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana 
pembelajaran; 

h. Mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka 
menyelesaikan pembelajaran serta melihat 
kesalahankesalahan dan peninjauan kembali beberapa 
fase dari perencanaan yang membutuhkan perbaikan 
yang terus menerus, evaluasi yang dilakukan berupa 
evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 
 

G.  PENELITIAN EKSPERIMEN  

Metode eksperimen merupakan bagian dari metode 
kuantitatif, dan memiliki ciri khas tersendiri terutama dengan 
adanya kelompok kontrol. Dalam bidang sains, penelitian-
penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena 
variabel-variabel dapat dipilih dan variabel-variabel lain yang 
dapat mempengaruhi proses eksperimen itu dapat dikontrol 
secara ketat. Sehingga dalam metode ini, peneliti 
memanipulasi paling sedikit satu variabel, mengontrol 
variabel lain yang relevan, dan mengobservasi pengaruhnya 
terhadap variabel terikat. Manipulasi variabel bebas inilah 
yang merupakan salah satu karakteristik yang membedakan 
penelitian eksperimental dari penelitian-penelitian lain.  
Eksperimen sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-
kurangnya satu variabel bebas, yang disebut sebagai variabel 
eksperimental. Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari 
hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor 
yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 
mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-
faktor lain yang mengganggu. 

Ada tiga hal yang menjadi karakteristik penelitian 
eksperimental: 
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1. Manipulasi, dimana peneliti menjadikan salah satu dari 
sekian variabel bebas untuk menjadi sesuai dengan apa 
yang diinginkan oleh peneliti, sehingga variabel lain 
dipakai sebagai pembanding yang bisa membedakan 
antara yang memperoleh perlakuan/manipulasi dengan 
yang tidak memperoleh perlakuan/manipulasi. 

2. Pengendalian, dimana peneliti menginginkan variabel 
yang diukur itu mengalami kesamaan sesuai dengan 
keinginan peneliti dengan menambahkan faktor lain ke 
dalam variabel atau membuang faktor lain yang tidak 
diinginkan peneliti dari variabel.  

3. Pengamatan, dimana peneliti melakukan suatu kegiatan 
mengamati untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
manipulasi variabel (bebas) yang telah dilakukannya 
terhadap variabel lain (terikat) dalam penelitian 
eksperimental yang dilakukannya. 

Prosedur penelitian eksperimental pada dasarnya 
sama dengan penelitian lain, yakni; memilih dan merumuskan 
masalah, memilih subyek dan instrumen pengukuran, 
memilih desain penelitian, melaksanakan prosedur, 
menganalisis data, dan merumuskan kesimpulan. 

Suatu eksperimen dikatakan valid jika hasil yang 
diperoleh hanya disebabkan oleh variabel bebas yang 
dimanipulasi, dan jika hasil tersebut dapat digeneralisasikan 
pada situasi di luar setting eksperimental (Emzir:2009) 
Sehingga ada dua kondisi yang harus diterima yakni faktor 
internal dan eksternal. 

 
1.Validitas Internal 

Validitas ini mengacu pada kondisi bahwa perbedaan 
yang diamati pada variabel bebas adalah suatu hasil langsung 
dari variable bebas yang dimanipulasi dan bukan dari variabel 
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lain. Delapan ancaman utama terhadap validitas internal, 
antara lain: 

a. Historis, dimana munculnya suatu kejadian yang bukan 
bagian dari perlakuan dalam eksperimen yang dilakukan, 
tetapi mempengaruhi model, karakter, dan penampilan 
variabel bebas. 

b. Maturasi, dimana terjadi perubahan fisik atau mental 
peneliti atau obyek yang diteliti yang mungkin muncul 
selama suatu periode tertentu yang mempengaruhi 
proses pengukuran dalam penelitian. 

c. Testing, dimana sering terjadi ketidak efektifan suatu 
penelitian yang menggunakan metode test karena suatu 
kegiatan test yang dilakukan dengan menggunakan pra 
test dan post test, apalagi dengan rentang waktu yang 
cukup panjang, dan terkadang nilai pra test dan post test 
yang sama. 

d. Instrumentasi, instrumentasi sering muncul karena kurang 
konsistensinya instrumen pengukuran yang mungkin 
menghasilkan penilaian performansi yang tidak valid. 
Dimana jika dua test berbeda digunakan untuk pratest dan 
postest, dan test-test tersebut tidak sama tingkat 
kesulitannya, maka instrumentasi dapat muncul. 

e. Regresi Statistik, dimana regresi statistik ini sering muncul 
bila subyek dipilih berdasarkan skor ekstrem dan mengacu 
pada kecenderungan subyektif yang memiliki skor yang 
paling tinggi pada pratest ke skor yang lebih rendah pada 
postes, begitupun sebaliknya. 

f. Seleksi subyek yang berbeda, dimana biasanya muncul bila 
kelompok yang ada digunakan dan mengacu pada fakta 
bahwa kelompok tersebut mungkin berbeda sebelum 
kegiatan penelitian dimulai. 
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g. Mortalitas, dimana sering terjadi bahwa subyek yang 
terkadang drop out dari lingkup penelitian dan memiliki 
karakteristik kuat yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian. 

h. Interaksi seleksi Maturasi, dimana satu kelompok akan 
termaturasi dengan hasil kelompok lain tanpa melalui 
perlakuan. 

2. Validitas Eksternal 
Validitas ini mengacu pada kemampuan generalisasi 

suatu penelitian. Dimana dibutuhkan kemampuan suatu 
sampel populasi yang benar-benar bisa digeneralisasikan ke 
populasi yang lain pada waktu dan kondisi yang lain. 
Beberapa ancaman terhadap validitas eksternal, diantaranya: 
a. Interaksi Prates-Perlakuan, dimana biasanya sering 

muncul bila respons subjek berbeda pada setiap perlakuan 
karena mengikuti prates. 

b. Interaksi Seleksi-Perlakuan, dimana akibat yang muncul 
bila subjek tidak dipilih secara acak sehingga seleksi subjek 
yang berbeda diasosiasikan dengan ketidakvalidan 
internal. 

c. Spesifisitas Variabel, adalah suatu ancaman terhadap yang 
tidak mengindahkan generalisabilitas dari desain 
eksperimental yang digunakan. 

d. Pengaturan Reaktif, mengacu pada faktor-faktor yang 
diasosiasikan dengan cara bagaimana penelitian dilakukan 
dan perasaan serta sikap subjek yang dilibatkan. 

e. Interferensi Perlakuan Jamak, biasanya sering muncul bila 
subjek yang sama menerima lebih dari satu perlakuan 
dalam pergantian. 

f. Kontaminasi dan Bias Pelaku Eksperimen, sering muncul 
bila keakraban subjek dan peneliti mempengaruhi hasil 
penelitian. 
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Desain Penelitian Eksperimental 

a. Pengontrolan Variabel Luar 
b. Pemadanan, yaitu suatu teknik untuk penyamaan 

kelompok pada satu atau lebih variabel yang telah 
diidentifikasi peneliti sebagai berhubungan dengan 
performansi pada variabel terikat 

c. Perbandingan Kelompok atau Subkelompok Homogen 
d. Penggunaan Subjek sebagai pengendalian diri mereka 

sendiri 
e. Analisis Kovarian, yaitu suatu metode statistik untuk 

penyamaan kelompok yang dibentuk secara random pada 
satu atau lebih variabel terkontrol. 

Jenis-Jenis Desain Penelitian Eksperimental. Kriteria-
kriteria untuk suatu desain penelitian eksperimental yang 
baik, diantaranya; 
a. Kontrol eksperimental yang memadai 
b. Mengurangi artifisialitas (dalam merealisasikan suatu hasil 

eksperimen ke non-eksperimen) 
c. Dasar untuk perbandingan dalam menentukan apakah 

terdapat pengaruh atau tidak 
d. Informasi yang memadai dari data yang akan diambil 

untuk memutuskan hipotesis 
e. Data yang diambil tidak terkontaminasi dan memadai dan 

mencerminkan pengaruh 
f. Tidak mencampurkan variabel yang relevan agar variabel 

lain tidak mempengaruhi 
g. Keterwakilan dengan menggunakan randomisasi aspek-

aspek yang akan diukur 
h. Kecermatan terhadap karakteristik desain yang akan 

dilakukan 
Dengan demikian maka suatu desain eksperimental 

yang dipilih oleh peneliti membutuhkan perluasan terutama 
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pada prosedur dari setiap penelitian yang akan dilakukan. 
Desain eksperimental diklasifikasikan dalam dua kategori 
yakni: 
1. Desain Variabel Tunggal, yang melibatkan satu variabel 
bebas (yang dimanipulasi) yang terdiri atas; 

a. Pra-Experimental Designs (non-designs) 

Dikatakan pra-experimental design, karena desain ini belum 
merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Hal ini 
disebabkan karena masih terdapat variabel luar yang ikut 
berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat 
(dependent). Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel 
terikat (dependent) itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh 
variabel bebas (independent). Hal ini bisa saja terjadi karena 
tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara 
acak (random). Bentuk pra-experimental designs antara lain: 

i. One-Shot Case Study (Studi Kasus Satu Tembakan) 

Dimana dalam desain penelitian ini terdapat suatu kelompok 
diberi treatment (perlakuan) dan selanjutnya diobservasi 
hasilnya (treatment adalah sebagai variabel independent dan 
hasil adalah sebagai variabel dependent). Dalam eksperimen 
ini subjek disajikan dengan beberapa jenis perlakuan lalu 
diukur hasilnya. 

ii. .One Group Pretest-Posttest Design (Satu Kelompok Prates-
Postes) 

Kalau pada desain “a” tidak ada pretest, maka pada desain ini 
terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian 
hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 
membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan.  
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iii. Intact-Group Comparison 

Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan 
untuk penelitian, tetapi dibagi dua yaitu; setengah kelompok 
untuk eksperimen (yang diberi perlakuan) dan setengah 
untuk kelompok kontrol (yang tidak diberi perlakuan). 

b. True Experimental Design 

Dikatakan true experimental (eksperimen yang 
sebenarnya/betul-betul) karena dalam desain ini peneliti 
dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi 
jalannya eksperimen. Dengan demikian validitas internal 
(kualitas pelaksanaan rancangan penelitian) dapat menjadi 
tinggi. Ciri utama dari true experimental adalah bahwa, 
sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai 
kelompok kontrol diambil secara random (acak) dari populasi 
tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan 
sampel yang dipilih secara random. Desain true experimental 
terbagi atas : 
 

i. Posstest-Only Control Design 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing 
dipilih secara random (R). Kelompok pertama diberi 
perlakuan (X) dan kelompok lain tidak. Kelompok yang diberi 
perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang 
tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol.  

ii. Pretest-Posttest Control Group Design 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara 
acak/random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui 
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keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok 
eksperimen dan kelompok control 

iii. The Solomon Four-Group Design 

Dalam desain ini, dimana salah satu dari empat kelompok 
dipilih secara random. Dua kelompok diberi pratest dan dua 
kelompok tidak. Kemudian satu dari kelompok pratest dan 
satu dari kelompok nonpratest diberi perlakuan eksperimen, 
setelah itu keempat kelompok ini diberi posttest. 

c. Quasi Experimental Design 

Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan 
dari true experimental design, yang sulit dilaksanakan. Desain 
ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 
berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel 
luar yang mempengaruhi pelaksanaan experiment. Walaupun 
demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. 
Quasi Experimental Design digunakan karena pada 
kenyataannya sulit medapatkan kelompok kontrol yang 
digunakan untuk penelitian. 

Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen 
misalnya, sering tidak mungkin menggunakan sebagian para 
karyawannya untuk eksperimen dan sebagian tidak. 
Sebagian menggunakan prosedur kerja baru yang lain tidak. 
Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam 
menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka 
dikembangkan desain Quasi Experimental. 
Desain eksperimen model ini diantarnya sebagai berikut: 

i. Time Series Design 

Dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian 
tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, 
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kelompok diberi pretest sampai empat kali dengan maksud 
untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan 
kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 
empat kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok 
tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak 
konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapay 
diketahui dengan jelas, maka baru diberi 
treatment/perlakuan. Desain penelitian ini hanya 
menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak 
memerlukan kelompok kontrol. 

ii. Nonequivalent Control Group Design 

Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group 
design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun 
kelompok kontrol tidak dipilih secara random. 
Dalam desain ini, baik kelompok eksperimental maupun 
kelompok kontrol dibandingkan, kendati kelompok tersebut 
dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. Dua 
kelompok yang ada diberi pretes, kemudian diberikan 
perlakuan, dan terakhir diberikan postes. 

iii. Conterbalanced Design 

Desain ini semua kelompok menerima semua perlakuan, 
hanya dalam urutan perlakuan yang berbeda-beda, dan 
dilakukan secara random 
2. Desain Faktorial, yang melibatkan dua atau lebih variabel 
bebas (sekurang-kurangnya satu yang dimanipulasi). 
Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian 
desain true-eksperimental dan membolehkan penyelidikan 
terhadap dua atau lebih variabel, secara individual dan dalam 
interaksi satu sama lain. 
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Tujuan dari desain ini adalah untuk menentukan 
apakah efek suatu variabel eksperimental dapat 
digeneralisasikan lewat semua level dari suatu variabel 
kontrol atau apakah efek suatu variabel eksperimen tersebut 
khusus untuk level khusus dari variabel kontrol, selain itu juga 
dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan yang tidak 
dapat dilakukan oleh desain eksperimental variabel tunggal. 

H. PENELITIAN SURVEI 

1.    Pengertian 
Pendekatan survei adalah salah satu pendekatan 

penelitian yang pada umumnya digunakan untuk 
pemngumpulan data yang luas dan banyak. 
Van Dalen mengatakan bahwa survei merupakan bagian dari 
studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan 
(status), fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan 
status dengan cara membandingkannya dengan standar 
yang sudah ditentukan. 

Survey dapat dilakukan secara pribadi ataupun 
kelompok. Persiapan survei dilakukan secara sistematis dan 
berencana. Pemerintah, lembaga dan sebagainya sebelum 
mengadakan survei sudah ditentukan: siapa pelaksananya, 
dilaksanakan dimana, kapan, berapa lama, apa saja yang 
dilihat, data apa saja yang dikumpulkan, menggunakan 
instrumen apa, bagaimana cara menarik kesimpulan, dan 
bagaimana cara melaporkan. 

Van Dalen mengatakan: Their objective ( of survey ) 
may not merely be to as certain status, but also to determine 
the adequacy of status by comparing it with selected or 
established standards, norms or criteria. Jadi survei bukanlah 
hanya bermaksud mengetahui status gejala, tetapi juga 
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bermaksud menentukan kesamaan status dengan cara 
membandingkannya dengan standar yang sudah dipilih atau 
ditentukan. Disamping itu juga, untuk membuktikan atau 
membenarkan suatu hipotesis. 
2.     Macam-Macam Pendekatan Survey 

Dikatakan oleh Van Dalen bahwa studi survei 
merupakan bagian dari studi deskriptif dan meliputi : 

a. School Survey yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas pendidikan.  Masalahnya berhubungan dengan 
situasi belajar, proses belajar mengajar, ciri-ciri personalia 
pendidikan, keadaan murid dan hal-hal yang menunjang 
proses belajar mengajar. 

b. Job Analysis yang bertujuan untuk mengumpulkan 
informasi mengenai tugas-tugas umum dan tanggung jawab 
para karyawan, aktifitas khusus yang dibutuhkan, 
keterlibatan, dan fungsi anggota organisasi, kondisi kerjanya 
dan fasilitas. 

c. Analysis Dokumen. Istilah lain adalah analisis isi (content 
analysis), analisis aktivitas atau analisis informasi. Contoh 
kegiatannya : meneliti dokumen, menganalisis peraturan, 
hukum, keputusan-keputusan. 

Analisis dokumen juga dapat dilakukan untuk menganalisis isi 
buku dengan menghitung istilah, konsep, diagram, tabel, 
gambar, dan sebagainya untuk mengetahui klasifikasi buku-
buku tersebut. 

d. Public Opinion Surveys. Survey ini bertujuan untuk 
mengetahui pendapat umum tentang suatu hal misalnya 
tentang rehabilitasi suatu bangunan bersejarah, tentang 
jalan satu jurusan, pemasangan lampu lalu lintas, dan 
sebagainya. 
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e. Community Surveys. Survey ini juga disebut “social 
surveys” atau “field surveys” karena di dalam survey ini 
peneliti bertujuan mencari informasi tentang aspek 
kehidupan secara luas dan mendalam. Walaupun 
kelihatannya survey ini menyangkut masyarakat, namun 
sangat erat hubungannya dengan survey sekolah. Dalam hal 
ini sekolah dapat menggali data di masyarakat yang biasa 
membantu lancarnya roda persekolahan. 

3. Contoh Pendekataan Survei 

a. BP3K departemen Pdan K mengadakan survei tenteng 
kualitas pendidikan anak kelas 6 SD tahun di seluruh 
Indonesia tahun 1976. survei tersebut bermaksud untuk 
mengetahui seberapa tinggi kualitas pendidikan yang 
tercermin dari daya serap beberapa bidang studi yang 
diajarkan di SD. Di dalam survei tersebut dikumpulkan pula 
data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
belajar belajar siswa. 

b. Sebelum membangun bendungan Asahan departemen 
PUTL bersama-bersama dengan Departemen perindustrian 
mengadakan survei ke daerah sekitar danau Toba dan Sungai 
Asahan. Survei bertujuan untuk mengumpulkan data tentang 
kemugkinan membangun bendungan serta menfaatnya bagi 
perindustrian di sekitar pembangunan bendungan tersebut. 

c. Sekelompok mahasiswa mengadakan survei ke suatu 
daerah yang akan digunakan sebagai kancah pelaksanaan 
KKN. Survei tersebut bertujuan untuk memperoleh data 
tentang keadaan daerah baik fisik, lokasi serta sumber alam 
yang merupakan akomodasi, serta keadaan interaksi social 
daerah itu, adapt-adat, pencaharian, kebiasaan dan 
sebagainya yang menyangkut kehidupan sehari-hari.  
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I. RANGKUMAN 

Penelitian dengan rancangan ex-post facto sering 
disebut dengan after the fact. Artinya, penelitian yang 
dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Disebut juga 
sebagai restropective study karena penelitian ini merupakan 
penelitian penelusuran kembali terhadap suatu peristiwa 
atau suatu kejadian dan kemudian merunut ke belakang 
untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan 
kejadian tersebut. Dalam pengertian yang lebih khusus, 
menguraikan bahwa penelitian ex-post facto adalah 
penelitian yang dilakukan sesudah perbedaan-perbedaan 
dalam variable bebas terjadi karena perkembangan suatu 
kejadian secara alami  

Penelitian ex-post facto merupakan penelitian yang 
variabel-variabel bebasnya telah terjadi perlakuan atau 
treatment tidak dilakukan pada saat penelitian berlangsung, 
sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan 
penelitian eksperimen. Peneliti ingin melacak kembali, jika 
dimungkinkan, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya 
sesuatu.  

Penelitian historis merupakan penelaahan serta 
sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa 
lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Atau dapat 
dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas 
mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada 
waktu penelitian dilakukan. Penelitian historis di dalam 
pendidikan merupakan penelitian yang sangat penting atas 
dasar beberapa alasan. Penelitian historis bermaksud 
membuat rekontruksi masa latihan secara sistematis dan 
objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 
mengverifikasikan serta mensintesiskan bukti-bukti untuk 
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mendukung bukti-bukti untuk mendukung fakta 
memperoleh kesimpulan yang kuat. Dimana terdapat 
hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa, 
waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak 
memandang sepotong-sepotong objek-objek yang 
diobservasi. 

Penelitian dan pengembangan merupakan metode 
penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian 
dasar dengan penelitian terapan. Sering dihadapi adanya 
kesenjangan antara hasil-hasil penelitian dasar yang bersifat 
teoritis dengan penelitian terapan yang bersifat praktis. 
Kesenjangan ini dapat dihilangkan atau disambungkan 
dengan penelitian dan pengembangan. Sesuatu produk yang 
dihasilkan tentu saja memiliki karakteristik-karakteristik 
tertentu. Karakteristik tersebut merupakan perpaduan dari 
sejumlah konsep, prinsip, asumsi, hipotesis, prosedur 
berkenaan dengan sesuatu hal yang telah ditemukan atau 
dihasilkan dari penelitian dasar. 

Dengan demikian, tujuan penelitian sejarah tidak 
dapat dilepaskan dengan kepentingan masa kini dan masa 
mendatang. Sumber-Sumber Data dalam Penelitian Historis. 
Oleh karena objek penelitian sejarah adalah peristiwa atau 
kehidupan masyarakat pada masa lampau maka yang 
menjadi sumber informasi harus mempunyai karakteristik 
yang berbeda dengan metode penelitian lainnya.  

Eksperimen merupakan bagian dari metode 
kuantitatif, dan memiliki ciri khas tersendiri terutama dengan 
adanya kelompok kontrol. Dalam bidang sains, penelitian-
penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena 
variabel-variabel dapat dipilih dan variabel-variabel lain yang 
dapat mempengaruhi proses eksperimen itu dapat dikontrol 
secara ketat. Sehingga dalam metode ini, peneliti 
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memanipulasi paling sedikit satu variabel, mengontrol 
variabel lain yang relevan, dan mengobservasi pengaruhnya 
terhadap variabel terikat. Manipulasi variabel bebas inilah 
yang merupakan salah satu karakteristik yang membedakan 
penelitian eksperimental dari penelitian-penelitian lain.  

Pendekatan survei adalah salah satu pendekatan 
penelitian yang pada umumnya digunakan untuk 
pemngumpulan data yang luas dan banyak. 
Van Dalen mengatakan bahwa survei merupakan bagian dari 
studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan 
(status), fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan 
status dengan cara membandingkannya dengan standar 
yang sudah ditentukan. 

Survey dapat dilakukan secara pribadi ataupun 
kelompok. Persiapan survei dilakukan secara sistematis dan 
berencana. Pemerintah, lembaga dan sebagainya sebelum 
mengadakan survei sudah ditentukan: siapa pelaksananya, 
dilaksanakan dimana, kapan, berapa lama, apa saja yang 
dilihat, data apa saja yang dikumpulkan, menggunakan 
instrumen apa, bagaimana cara menarik kesimpulan, dan 
bagaimana cara melaporkan. 

J. SOAL-SOAL  

1. Bagaimanakah ulasan mengenai jenis penelitian ex-post 
facto? 

2. Bagaimanakah ulasan mengenai jenis penelitian historis? 
3. Bagaimanakah ulasan mengenai jenis penelitian 

pengembangan? 
4. Bagaimanakah ulasan mengenai jenis penelitian 

eksperimen? 
5. Bagaimanakah ulasan mengenai jenis penelitian survey? 
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Bab ini menyajikan bagian-bagian dari 
pendekatan penelitian pendidikan yang 
meliputi: 
 

ü Deskripsi Umum 
ü Deskripsi Khusus 
ü Kajian Konseptual 
ü Penelitian Kuantitatif 
ü Penelitian Kuantitatif Pendidikan 
ü Penelitian Kualitatif 
ü Penelitian Kualitatif Pendidikan 
ü Rangkuman 
ü Soal-Soal 
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A. DESKRIPSI UMUM 

agian ini mengkaji tentang pendekatan penelitian 
kuantitatif, penelitian kuantitatif pendidikan, 
penelitian kualitatif, dan penelitian kualitatif 

pendidikan. Pendekatan penelitian ini  perlu dikuasai oleh 
mahasiswa dan mereka yang berprofesi kependidikan dalam 
upaya pengembangan kebijakan dan program-program 
pendidikan yang menjadi tugasnya. 

B. DESKRIPSI KHUSUS  

Bagian ini mempunyai empat tujuan instruksional:  
1. Mampu mengaitkan antara cara berpikir deduktif melalui 

pengujian hipotesis yang dideduksi dari teori-teori dengan 
cara berpikir induktif dengan bantuan statistika inferensial 
untuk memecahkan masalah dalam penelitian kuantitatif. 

2. Mampu memahami model-model matematis sebagai 
pendekatan penelitian dibidang pendidikan secara 
obyektif dalam mengumpulkan dan menganalisis data 
kuantitatif 

3. Mampu mendeskripsikan rincian segala sesuatu yang 
terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu atau 
berkenaan dengan interpretasi terhadap data melalui 
metode penelitian kualititaif untuk dapat menemukan 
data dilapangan. 

4. Mampu memahami penelitian kualitatif pendidikan untuk 
meneliti pada kondisi obyektif yang alamiah, dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 
sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 
snowboal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

B 
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hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 
daripada generalisasi. 

 
C. KAJIAN KONSTEKTUAL 

Bagian ini mencakup pokok-pokok kajian/bahasan 
sebagai berikut:  

1.  Pendekatan Penelitian  
2.  Penelitian Kuantitatif 
3.  Penelitian Kuantitatif Pendidikan 
4.  Penelitian Kualitatif  
5.  Penelitian Kualitatif Pendidikan  

D. PENELITIAN KUANTITATIF 

Penelitian kuantitatif dalam pengetahuan ilmiah atau 
ilmu menerapkan filosofi yang disebut “deducto hipothetico 
verifikatif “ artinya, masalah penelitian dipecahkan dengan 
bantuan cara berpikir deduktif melalui pengajuan hipotesis 
yang dideduksi dari teori-teori yang bersifat universal dan 
umum, sehingga kesimpulan dalam bentuk hipotesis inilah 
yang akan diverifikasi secara empiris dan obyektif melalui 
cara berpikir induktif dengan bantuan statistika inferensial.  

Menurut Borg and Gall (1989) dalam Sugiyono 
menyatakan: metode kuantitatif dinamakan metode 
tradisional atau disebut metode positivistik karena 
berlandaskan positivisme  sebagai metode ilmiah atau 
scientific (konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan 
sistematis). Juga, disebut metode discovery, karena melalui 
metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai 
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) baru, disebut pula 
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metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-
angka dan analisis menggunakan statistik.8 

 Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran 
tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu 
dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang 
menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu pengamat pengamat mulai 
mencatat atau menghitung dari satu, dua, tiga dan 
seterusnya. Berdasarkan pertimbangan dangkal demikian, 
kemudian peneliti menyatakan bahwa penelitian kuantitatif 
mencakup setiap penelitian yang didasarkan atas 
perhitungan persentase, rata-rata dan perhitungan statistik 
lainnya. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif melibatkan 
diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas. hasil analisis 
kuantitatif cenderung membuktikan maupun memperkuat 
teori-teori yang sudah ada. 

Penelitian kuantitatif memiliki ciri khas berhubungan 
dengan data numerik dan bersifat obyektif. Fakta atau 
fenomena yang diamati memiliki realitas obyektif yang bisa 
diukur. Variabel-variabel penelitian dapat diidentifikasi dan 
interkorelasi variabel dapat diukur. Peneliti kuantitatif 
menggunakan sisi pandangannya untuk mempelajari subyek 
yang ia teliti (etik). Keunggulan penelitian kuantitatif terletak 
pada metodologi yang digunakan.  
1. Tujuan penelitian 

Penelitian kuantitatif memiliki tujuan menjeneralisasi 
temuan penelitian sehingga dapat digunakan untuk 
memprediksi situasi yang sama pada populasi lain. Penelitian 
kuantitatif juga digunakan untuk menjelaskan hubungan 
sebab-akibat antar variabel yang diteliti 
2. Pendekatan 

																																																								
8	Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 13.	
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Penelitian kuantitatif dimulai dengan teori dan 
hipotesis. Peneliti menggunakan teknik manipulasi dan 
mengkontrol variabel melalui instrumen formal untuk 
melihat interaksi kausalitas. Peneliti mencoba mereduksi 
data menjadi susunan numerik selanjutnya ia melakukan 
analisis terhadap komponen penelitian (variabel). Penarikan 
kesimpulan secara deduksi dan menetapkan norma secara 
konsensus.  
3. Peran peneliti  

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti secara ideal 
berlaku sebagai observer subyek penelitian yang tidak 
terpengaruh dan memihak (obyektif). 
4. Pendekatan kuantitatif lebih menitikberatkan pada 
frekwensi tinggi 
5. Kebenaran dari hasil analisis penelitian kuantitatif bersifat 

nomothetik  dan dapat digenrealisasi.  
6. Menurut Sunarto bahwa penelitian kuantitatif 

menggunakan paradgma positivistik-ilmiah. Segala 
sesuatu dikatakan ilmiah bila dapat diukur dan diamati 
secara obyektif yang mengarah kepada kepastian dan 
kecermatan. Karena itu, paradigma ilmiah-positivisme 
melahirkan berbagai bentuk percobaan, perlakuan, 
pengukuran dan uji-uji statistik.9 

7. Penelitian kuantitatif sering bertolak dari teori, sehingga 
bersifat reduksionis dan verifikatif, yakni hanya 
membuktikan teori (menerima atau menolak teori). 

8. Penelitian kuantitatif khususnya eksperimen, dapat 
menggambarkan sebab-akibat. Peneliti seringkali tertarik 
untuk mengetahui: apakah X mengakibatkan Y? atau, 

																																																								
9 Sunarto, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Alternatif Dalam 

Metodologi yang Mengarah kepada Kepastian dan Kecermatan, 
Yogyakarta: UPP-UNY, 1993, hlm. 3.	
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sejauh mana X mengakibatkanY? Jika peneliti hanya 
tertarik untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y, 
penelitian eksperimen akan mengendalikan atau 
mengontrol berbagai variabel (X1, X2, X3 dan seterusnya) 
yang diduga akan berpengaruh terhadap Y. Kontrol 
dilakukan sedemikian rupa bukan hanya melalui teknik-
teknik penelitian melainkan juga melalui analisis statistik. 

9.  Mengenai waktu pengumpulan dan analisis data sudah 
dapat dipastikan. Peneliti dapat menentukan berbagai 
aturan yang terkait dengan pengumpulan data; jumlah 
tenaga yang diperlukan; berapa lama pengumpulan data 
akan dilakukan; dan jenis data yang akan dikumpulkan 
sesuai hipotesis yang dirumuskan. Hal ini sejalan dengan 
instrumen yang sudah baku dan sudah dipersiapkan. 
Demikian halnya model analisis data, uji-uji statistik, dan 
penyajian data termasuk tabel-tabel yang akan 
dipergunakan sudah dapat ditentukan. 

E. PENELITIAN KUANTITATIF PENDIDIKAN  

Penelitian kuantitatif pendidikan adalah suatu 
pendekatan penelitian dibidang pendidikan yang bersifat 
obyektif, mencakup pengumpulan dan analisis data 
kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. 
Tujuan penelitian kuantitatif pendidikan adalah 
mengembangkan dan menggunakan model-model 
matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan 
masalah kependidikan. Dibandingkan dengan penelitian 
kualitatif, penelitian kuantitatif pendidikan lebih banyak 
dipergunakan oleh mahasiswa dalam menulis skripsi, tesis, 
dan disertasi. Hal ini dikarenakan penelitian kuantitatif 
menggunakan sisi pandang untuk mempelajari subyek yang 
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ingin teliti. Keunggulan lain terletak pada metodologi yang 
digunakan, yaitu objek kajiannya adalah ilmu eksak atau ilmu 
pasti. Untuk pengambilan datanya pun cukup mudah, yaitu 
dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan 
secara berkala atau berstruktur, teknik tes, atau teknik 
angket (kuesioner). Penelitian kuantitatif pendidikan terbagi 
atas dua jenis, yaitu penelitian survei dan penelitian 
eksperimen. 

Penelitian survei adalah suatu teknik pengumpulan 
informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar 
pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian 
survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab 
akibat antar variabel tanpa adanya intervensi peneliti (dalam 
hal ini berkaitan dengan masalah pendidikan). Penelitian 
survei meliputi penelitian Cross-Sectional dan Longitudinal. 
Penelitian Cross-Sectional atau sering disebut penelitian 
sekali bidik adalah penelitian yang pengumpulan datanya 
dilakukan pada suatu titik waktu tertentu. Sedangkan 
penelitian Longitudinalâ€ adalah penelitian yang proses 
pengumpulan datanya dilakukan selam periode waktu 
tertentu yang relatif lama dan dilakukan secara terus 
menerus. Terdapat enam langkah dasar dalam melakukan 
sebuah penelitian survei, yakni: (1) membentuk hipotesis 
awal, menentukan jenis survei yang akan dilakukan akankah 
melalui surel (e-mail), wawancara (interview), atau telepon, 
membuat pertanyaan-pertanyaan, menentukan kategori dari 
responden, dan menentukan setting penelitian. (2) 
merencanakan cara untuk merekam data dan melakukan 
pengujian awal terhadap instrumen survei.(3) menentukan 
target populasi responden yang akan di survei, membuat 
kerangka sampel survei, menentukan besarnya sampel, dan 
memilih sampel. (4) menentukan lokasi responden, 
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melakukan wawancara (interview), dan mengumpulkan 
data. (5) memasukkan data ke komputer, mengecek ulang 
data yang telah dimasukkan, dan membuat analisis statistik 
data. (6) menjelaskan metode yang digunakan dan 
menjabarkan hasil penemuan untuk mendapatkan kritik, 
serta melakukan evaluasi. 

Penelitian eksperimen adalah suatu bentuk penelitian 
yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang 
dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab-akibat. 
Penelitian eksperimen erat kaitanya dalam menguji suatu 
hipotesis untuk mencari pengaruh, hubungan, maupun 
perbedaan perubahan terhadap masalah pendidikan yang 
dikenakan tindakan. Tujuan penelitian eksperimen adalah 
untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu 
terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan 
kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. 
Langkah-langkah penelitian eksperimen secara ringkas dapat 
dimulai dengan memilih dan merumuskan masalah, 
kemudian memilih subyek dan instrumen pengukuran, 
selanjutnya memilih desain penelitian, melaksanakan 
prosedur, menganalisis data, dan yang terakhir merumuskan 
kesimpulan. 

Penelitian atau research berasal dari kata re dan  to 
search yang berarti mencari kembali yang menunjukkan 
adanya proses berbentuk siklus bersusun yang selalu 
berkesinambungan.. Penelitian dimulai dari hasrat 
keingintahuan dan permasalahan, dilanjutkan dengan 
pengkajian landasan teoritis yang terdapat dalam 
kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau 
hipotesis. Selanjutnya direncanakan dan dilakukan 
pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang akan 
diperoleh kesimpulan dan jawaban permasalahan. Dalam 
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proses pemecahan masalah dan dari jawaban permasalahan 
tersebut akan timbul permasalahan baru,  sehingga akan 
terjadi siklus secara berkesinambungan. 

Menurut Kerlinger bahwa penelitian adalah 
investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari 
suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar 
fenomena.10 
1.   Penelitian Ex Post Facto; yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang 
kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui 
faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian 
tersebut.  

2.   Penelitian Sejarah; berkenaan dengan analisis yang logis 
terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa 
lalu. Sumber datanya bisa primer, yaitu orang yang 
terlibat langsung dalam kejadian itu, atau sumber-
sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian 
itu. Tujuan penelitian sejarah adalah untuk 
merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau secara 
sistematis dan obyektif, melalui pengumpulan, evaluasi, 
verifikasi, dan sintesa data diperoleh, sehingga 
ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu 
kesimpulan. 

3.   Action Research; merupakan penelitian yang bertujuan 
untuk mengembangkan metode kerja yang paling 
efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan 
produktifitas lembaga dapat meningkat. Tujuan utama 
penelitian ini adalah mengubah: 1) situasi, 2) perilaku, 3) 
organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, iklim 
kerja, dan pranata. 

																																																								
10 Kerlinger, Fred N. Asas-asas Penelitian Behavioral (Terjemahan).  

Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press, 1986, hlm. 17-18.	
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4. R & D: Pada awalnya, metode Penelitian dan 
Pengembangan (Research and Development) mulai 
diterapkan pada dunia industri dan merupakan ujung 
tombak dari suatu industri dalam menghasilkan produk-
poduk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Hampir 4% biaya 
digunakan untuk penelitian dan pengembangan dalam 
bidang industri, bahkan untuk bidang-bidang tertentu 
(komputer, farmasi) hampir melebihi 4% (Borg and 
Hall:1989). Dalam bidang sosial dan pendidikan, peranan 
Research and Development masih sangat kecil dan 
kurang dari 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan 
Unfortunately, R & D still plays a minor role in education. 
Less than one percent of education expenditures are for 
this purpose. This is probably one of the main reason why 
progress in education has logged for behind progress in 
other field.  

5. Penelitian Eksperimen; yaitu suatu penelitian yang 
berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap 
variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara 
ketat. Variabel independennya dimanipulasi oleh 
peneliti. 

6.  Penelitian Survey; penelitian yang dilakukan pada 
populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari 
adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 
tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 
distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel 
sosilogis maupun psikologis. 

F. PENELITIAN KUALITATIF 

Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
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berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari orang-orang  dan 
prilaku yang dapat  diamati, demikianlah pendapat  Bogdan 
dan Guba, sementara itu Kirk dam Miller mendefinisikan 
penelitian kualitatif  sebagai tradisi tertentu dalam ilmu 
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 
pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri 
dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 
bahasanya dan dalam peristilahannya. Fraenkel dan Wallen 
menyatakan bahwa penelitian yang mengkaji kualitas 
hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut penelitian 
kualitatif, dengan penekanan kuat pada deskripsi 
menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu 
yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.  
Menurut Borg and Gall (1989) dalam Sugiyono menyatakan: 
metode kualiitatif sering dinamakan metode baru atau 
disebut metode postpositivistik karena berlandaskan pada 
filsafat postpositivisme  sebagai metode artistik, karena lebih 
bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode 
interpretive atau berkenaan dengan interpretasi terhadap 
data, karena melalui metode ini dapat ditemukan data 
dilapangan.11 

Bila diperhatikan, definisi di atas nampaknya hanya 
menggambarkan sebagian kecil dari suatu konsep penelitian 
kualitatif yang kompleks dan berdimensi banyak, oleh karena 
itu untuk pemahaman  yang lebih  utuh  mengenai   penelitian 
kulitatif, maka pengetahuan tentang apa ciri-ciri 
(karakteristik) penelitian kualitatif akan memberikan 
gambaran yang  lebih jelas dan padu tentang penelitian 

																																																								
11	 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 13-14.	
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kualitatif. Untuk itu berikut ini akan dikemukakan berbagai 
ciri penelitian kualitatif. 

Guba mengetengahkan empat belas karakteristik 
penelitian naturalistik, yaitu : 

a. Konteks natural (alami), yaitu suatu konteks keutuhan 
(entity) yang tak akan dipahami dengan membuat isolasi 
atau eliminasi sehingga terlepas dari konteksnya. 

b. Manusia sebagai instrumen. Hal ini dilakukan karena hanya 
manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai 
ragam realitas dan menangkap makna, sedangkan 
instrumen lain seperti tes dan angket tidak akan mampu 
melakukannya. 

c. Pemanfaatan pengetahuan tak terkatakan. Sifat 
naturalistik memungkinkan mengungkap hal-hal yang tak 
terkatakan yang dapat memperkaya hal-hal yang 
diekspresikan oleh responden. 

d.  Metoda kualitatif. Sifat naturalistik lebih memilih metode 
kualitatif dari pada kuantitatif karena lebih mampu 
mengungkap realistas ganda, lebih sensitif dan adaptif 
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

e. Pengambilan sample secara purposive. 
f. Analisis data secara induktif, karena dengan cara tersebut 

konteksnya akan lebih mudah dideskripsikan. Yang 
dimaksud dengan analisis data induktif menurut 
paradigma kualitatif adalah analisis data spesifik dari 
lapangan menjadi unit-unit dan dilanjutkan dengan 
kategorisasi. 

g. Grounded theory. Sifat naturalistik lebih mengarahkan 
penyusunan teori diangkat dari empiri, bukan dibangun 
secara apriori. Generalisasi apriorik nampak bagus sebagai 
ilmu nomothetik, tetapi lemah untuk dapat sesuai dengan 
konteks idiographik. 
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h. Desain bersifat sementara. Penelitian kualitatif naturalistik 
menyusun desain secara terus menerus disesuaikan 
dengan realita di lapangan tidak menggunakan desain 
yang telah disusun secara ketat. Hal ini terjadi karena 
realita di lapangan tidak dapat diramalkan sepenuhnya. 

i. Hasil dirundingkan dan disepakati bersama antara peneliti 
dengan responden. Hal ini dilakukan untuk menghindari 
salah tafsir atas data yang diperoleh karena responden 
lebih memahami konteksnya daripada peneliti. 

j. Lebih menyukai modus laporan studi kasus, karena 
dengan demikian deskripsi realitas ganda yang tampil dari 
interaksi peneliti dengan responden dapat terhindar dari 
bias. Laporan semacam itu dapat menjadi landasan 
transferabilitas pada kasus lain. 

k. Penafsiran bersifat idiographik (dalam arti keberlakuan 
khusus), bukan ke nomothetik (dalam arti mencari hukum 
keberlakuan umum), karena penafsiran yang berbeda 
nampaknya lebih memberi makna untuk realitas yang 
berbeda konteksnya. 

l. Aplikasi tentatif, karena realitas itu ganda dan berbeda. 
m. Ikatan konteks terfokus. Dengan pengambilan fokus, 

ikatan keseluruhan tidak dihilangkan, tetap terjaga 
keberadaannya dalam konteks, tidak dilepaskan dari nilai 
lokalnya. 

n. Kriteria keterpercayaan. Dalam penelitian kuantitatif 
keterpercayaan ditandai dengan adanya validitas dan 
reliabilitas.12  

Menurut Kirk dan Miller  ciri-ciri penelitian kualitatif 
adalah sebagai berikut ini: 

																																																								
12   Lincoln, Y. S. and Guba, E. G. Naturalistic Inquiry. London: Sage 

Publications, 1985, hlm. 39-44.	
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1 Naturalistic 
inquiry 

Mempelajari situasi dunia nyata 
secara alamiah, tidak melakukan 
manipulasi, terbuka apapun yang 
timbul.  

2 Inductive 
analysis 

Mendalami rincian dan kekhasan 
data guna menemukan  kategori, 
dimensi, dan kesaling hubungan. 

3 Holistic 
perspective  

Seluruh gejala yang dipelajari 
dipahami sebagai sistem yang 
kompleks lebih dari sekedar 
penjumlahan bagian-bagiannya.  

4 Qualitative data  Deskripsi terinci, kajian/inkuiri 
dilakukan secara mendalam. 

5 Personal 
contact and 
insight 

Peneliti punya hubungan langsung 
dan bergaul erat dengan orang-
orang, situasi dan gejala yang 
sedang dipelajari.  

6 Dynamic 
systems 

Memperhatikan proses; 
menganggap perubahan bersifat 
konstan dan terus berlangsung 
baik secara individu maupun 
budaya secara keseluruhan 

7 Unique case 
orientation 

Menganggap setiap kasus bersifat 
khusus dan khas  

8 Context 
Sensitivity  

Menempatkan temuan dalam 
konteks sosial, historis dan waktu 

9 Emphatic 
Netrality  

Penelitian dilakukan secara netral 
agar obyektif tapi bersifat empati 
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10 design flexibility Desain penelitiannya bersifat 
fleksibel, terbuka beradaptasi 
sesuai perubahan yang terjadi 
(tidak kaku) 

                                               (Sumber : Patton : 199 : 40) 

Setelah mensintesiskan pendapat Bogdan & Biklen 
dengan pendapat Lincoln & Guba,  Moleong 
mengemukakan sebelas karakteristik penelitian kualitatif 
yaitu : 

1. Latar alamiah (penelitian dilakukan pada situasi alamiah 
dalam suatu keutuhan). 

2. Manusia sebagai alat (Manusia/peneliti merupakan alat 
pengumpulan data yang utama). 

3. Metode kualitatif (metode yang digunakan adalah 
metode kualitatif). 

4. Anslisa data secara induktif (mengacu pada temuan 
lapangan). 

5. Teori dari dasar/grounded theory (menuju pada arah 
penyusunan teori berdasarkan data). 

6. Deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 
gambar dan bukan angka-angka). 

7. Lebih mementingkan proses daripada hasil. 
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus (perlunya 

batas penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai 
masalajh dalam penelitian). 

9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data (punya 
versi lain tentang validitas, reliabilitas dan obyektivitas). 

10. Desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus 
berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan). 
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11. Hasil penelitiaan dirundingkan dan disepakati bersama 
(hassil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama 
antar peneliti dengan sumber data).13 

 Sementara itu menurut Nasution ciri-ciri  metode kualitatif 
adalah: 

1. Sumber data adalah situasi yang wajar  atau natural 
settting Peneliti sebagai instrumen penelitian.  

2. Sangat deskriptif. 
3. Mementingkan proses maupun produk. 
4. Mencari makna. 
5. Mengutamakan data langsung. 
6. Triangulasi (pengecekan data/informasi dari sumber 

lain). 
7. Menonjolkan rincian kontekstual. 
8. Subyek yang diteliti dipandang berkedudukan sama 

dengan peneliti. 
9. Mengutamakan perspektif emik (menurut pandangan 

responden). 
10. Verifikasi (menggunakan kasus yang bertentangan untuk 

memperoleh hasil yang lebih dipercaya). 
11. Sampling yang purposive. 
12. Menggunakan audit trial (melacak laporan/informasi 

sesuai dengan data yang terkumpul). 
13. Partisipsi tanpa mengganggu. 
14. Mengadakan analisis sejak awal penelitian. 
15. Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar 

ketimbang.  
16. Desain penelitian tampil dalam proses penelitian. 

																																																								
13 Moleong, L. Y. (2001). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT 

Penerbit Remaja Rosdakarya. 
	



	 89	Dr. Muhammad ILyas, M.Pd. 

Dengan memperhatikan karakteristik penelitian 
kualitatif yang dikemukakan para ahli sebagaimana 
dikemukakan di atas, nampaknya lebih bersifat saling 
melengkapi dan menambah, karakteristik yang dikemukakan 
oleh Patton lebih bersipat umum yang merupakan ciri-ciri 
dasar, rumusan Moleong  sudah menambahkan hal-hal yang 
bersipat operasional penelitian, terlebih lagi karakteristik 
yang dikemukakan oleh Nasution. Dengan variasi semacam 
ini maka akan lebih mempermudah/memperjelas 
pemahaman tentang penelitian kualitatif. 

a. Inkuiri naturalistik 
Desain  penelitian kualitatif  bersifat alamiah dimana   

peneliti tidak berusaha memanipulasi setting penelitian, 
kondisi/situasi obyek yang diteliti benar-benar merupakan 
kejadian, komunitas, interaksi yang terjadi secara alamiah, hal 
ini dikarenakan metode kualitatif berusaha memahami 
fenomena-fenomena dalam kejadian alami yang wajar. 
Menurut Guba inkuiri naturalistik merupakan pendekatan 
yang berorientasi pada penemuan yang meminimalisir 
manipulasi peneliti atas obyek penelitian/studi.  

b. Analisis induktif 
Metode kualitatif terutama berorientasi pada upaya 

eksplorasi, penemuan dengan menggunakan logika induktif . 
analisis induktif  bermakna analisis yang dimulai dengan 
melakukan observasi spesifik menuju terbentuknya pola 
umum. Peneliti kualitatif berusaha memahami berbagai 
hubungan antar dimensi/variabel yang muncul dari data-data 
yang ditemukan tanpa terlebih dahulu membuat hipotesis 
sebagaimana umum dilakukan dalam penelitian kuantitatif. 

c. Perspektif menyeluruh  
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Metode kualitatif berusaha memahami fenomena 
sebagai suatu keseluruhan yang padu dan total. Peneliti 
kualitatif memandang bahwa keseluruhan itu merupakan 
suatu sistem yang kompleks tidak sekedar penjumlahan 
bagian-bagiannya. Pendeskripsian serta pemahaman atas 
lingkungan sosial (atau lingkungan dalam konteks lainnya) 
seseorang (informan) merupakan hal yaang sangat penting 
bagi pemahaman yang menyeluruh atas apa yang diteliti. 

d. Data kualitatif 
Dalam  penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan 

lebih bersifat kualitatif yang mendeskripsikan setting 
penelitian baik situasi maupun informan/responden yang 
umumnya berbentuk narasi baik melalui perantaran lisan 
seperti ucapan/penjelasan responden,  dokumen pribadi, 
catatan lapangan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif 
dimana data yang dikumpulkan merupakan hasil pengukuran 
atas variabel-variabel yang telah dioperasionalkan (umumnya 
brbrntuk angka-angka). 

e. Kontak personal 
Metode kualitatif mensyaratkan perlunya kontak 

personal secara langsung antara peneliti dengan orang-orang 
dan lingkungan yang sedang diteliti. Perlunya kontak 
langsung secara personal adalah guna memahami secara 
personal realitas yang terjadi dalam kehidupan wajar sehari-
hari, sehingga peneliti dapat mengerti dan memahami 
bagaimana orang-orang mengalami, memahami dan 
menghayati realitas yang terjadi. 

f. Sistem yang dinamis 
Setting penelitian merupakan sesuatu yang dinamis, 

dan selalu berubah baik secara individual maupun budaya 
secara keseluruhan. Perhatian utama peneliti kualitatif 
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adalah menggambarkan dan memahami proses dinamika 
yang terjadi, karena fenomena-fenomena yang terjadi saling 
berkaitan dan saling mempengaruhi secara dinamis dalam 
suatu sistem yang menyeluruh. 

g. Berorientasi pada kasus yang khas  
Kedalaman metode kualitatif secara tipikal bermula 

dari kasus-kasus kecil yang menarik sesuai dengan tujuan 
penelitian. Pentingnya studi kasus ini terutama bila 
seseorang memerlukan pemahaman atas orang-orang yang 
istimewa, masalah-masalah khas atau situasi-situasi yang unik 
secara lebih mendalam. 

h. Sensitif pada konteks 
Temuan-temuan dalam penelitian kualitatif selalu 

ditempatkan sesuai dengan konteksnya, baik konteks sosial, 
konteks historis, maupun konteks waktu, ini berarti bahwa 
suatu temuan akan banyak bermakna atau akan memberikan 
makna yang lebih mendalam bila dilihat dalam konteksnya 
sendiri-sendiri, oleh karena itu peneliti harus peka dalam 
memahami konteks suatu temuan penelitian. 

i. Netralitas yang empati 
Obyektivitas yang sempurna adalah tidak mungkin, 

subyektivitas murni akan merusak keterpercayaan, untuk itu 
dalam penelitian kualitatif seorang penelity diharapkan 
bersifat netral tapi empati, kenetralan merupakan upaya 
untuk menjaga obyektivitas, sedangkan sikap empati perlu 
ada mengingat peneliti kualitatif melakukan kontak personal 
secara langsung dengan sumber-sumber data (informan). 

j. Desain yang lentur 
Desain penelitian dalam metode kualitatif tdak 

bersifat kaku, dia biasa mengadaptasi perubahan sejalan 
dengan perkembangan yang terjadi dalam kegiatan 
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penelitian, oleh Karena itu dalam penelitian kualitatif desain 
secara parsial bisa muncul pada saat penelitian sedang 
berlangsung. 

Meminjam istilah Moleong (1989), penelitian kualitatif 
bertolak dari paradigma alamiah. Artinya, penelitian ini 
mengasumsikan bahwa realitas empiris terjadi dalam suatu 
konteks sosio-kultural, saling terkait satu sama lain. Karena 
itu, setiap fenomena sosial harus diungkap secara holistik.14 

Penelitian kualitatif, karena menekankan pada 
keaslian, tidak bertolak dari teori secara deduktif (a priori) 
melainkan berangkat dari fakta sebagaimana adanya. 
Rangkaian fakta yang dikumpulkan, dikelompokkan, 
ditafsirkan, dan disajikan dapat menghasilkan teori. Karena 
itu, penelitian kualitatif tidak bertolak dari teori, tetapi 
menghasilkan teori, yang disebut grounded theory (teori dari 
dasar). 

Penelitian kualitatif, menurut Moleong (1989), juga 
dapat dan  seringkali tertarik untuk melihat hubungan sebab 
akibat. Hanya saja, penelitian kuantitatif berusaha 
mengetahui sebab-akibat dalam latar yang bersifat 
laboratorium-ilmiah, sehingga pengaruh X terhadap Y 
diusahakan terjadi. Sebaliknya, penelitian kualitatif melihat 
hubungan sebab-akibat dalam suatu latar yang bersifat 
alamiah. Peneliti mengamati keaslian suatu gejala sosial. 
Kemudian dengan cermat ia menelusuri apakah fenomena 
tersebut mengakibatkan fenomena lain atau tidak; dan 
sejauh mana suatu fenomena sosial mengakibatkan 
terjadinya fenomena yang lain. Misalnya: peneliti mengamati 

																																																								
14 Moleong, L. Y. (2001). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT 

Penerbit Remaja Rosdakarya. 
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keragaman perilaku yang menggambarkan ketaatan 
beragama. Ia mengamati dengan cermat adanya perbedaan 
perilaku antara mereka yang taat dengan mereka yang 
kurang taat beragama. Dalam pengamatan tersebut peneliti 
menemukan hubungan kausalitas ketaatan beragama 
dengan produktivitas.15 

Ciri-ciri penelitian kualitatif yang lain. Penelitian 
kualitatif cenderung menggunakan data teks yang bersifat 
subyektif. Realitas yang dipelajari dikonstruksikan sesuai 
dengan nilai sosial partisipan (subyek penelitian), oleh 
karenanya pemaknaan realitas sesuai dengan pemahaman 
partisipan (emik). Penelitian kualitatif memiliki jalinan 
variabel yang kompleks dan sulit untuk diukur. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 
realitas secara kontekstual, interpretasi terhadap fenomena 
yang menjadi perhatian peneliti dan memahami perspektif 
partisipan terhadap masalah kesehatan.  
1. Penelitian kualitatif tidak memerlukan hipotesis, justru 

kadang-kadang diakhiri dengan hipotesis. Perumusan 
teori berdasarkan data yang telah tersaturasi (grounded 
theory). Peneliti menggunakan teknik penggambaran 
(portrayal) secara alamiah terhadap fenomena yang 
muncul sekaligus dirinya merupakan instrumen penelitian 
itu sendiri. Penarikan kesimpulan secara induksi dengan 
menemukan salah satu pola yang berlaku dari pluralitas 
dan kompleksitas norma. Bahasa penelitian dikemas 
secara deskriptif.  

2. Penelitian kualitatif memerlukan keberpihakan dan 
keterlibatan peneliti agar ia dapat memahami (empati) 
situasi partisipan penelitian secara holistik.  

																																																								
15 Moleong, L. Y. (2001). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT 

Penerbit Remaja Rosdakarya.	
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  Noeng Muhadjir (2000: 12) mengemukakan beberapa 
nama yang dipergunakan para ahli tentang metodologi  
penelitian kualitatif yaitu: grounded research, 
ethnometodologi, paradigma naturalistik, interaksi simbolik, 
semiotik, heuristik, hermeneutik, atau holistik . perbedaan 
tersebut dimungkinkan karena perbedaan titik tekan dalam 
melihat permasalahan serta latar brlakang disiplin ilmunya, 
istilah grounded research lebih berkembang  dilingkungan 
sosiologi dengan tokohnya Strauss dan Glaser (untuk di 
Indonesia istilah ini diperkenalkan/dipopulerkan oleh Stuart 
A. Schleigel dari Universitas California yang pernah menjadi 
tenaga ahli pada Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu soaial  
Banda Aceh pada tahun 1970-an),  ethnometodologi lebih 
berkembang di lingkungan antropologi dan ditunjang  antara 
lain oleh Bogdan , interaksi simbolik lebih berpengaruh di 
pantai barat Amerika Serikat dikembangkan oleh Blumer, 
Paradigma naturalistik dikembangkan antara lain oleh Guba 
yang pada awalnya memperoleh pendidikan dalam fisika, 
matematika dan  penelitian kuantitatif. 

Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian 
penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian 
yang tidak mengadakan perhitungan. Pemahaman yang 
demikian tidak selamanya benar, karena dalam 
perkembangannya ada juga penelitian kualitatif yang 
memerlukan bantuan angka-angka seperti untuk 
mendeskripsikan suatu fenomena maupun gejala yang 
diteliti. 

Dalam perkembangan lebih lanjut ada sejumlah nama 
yang digunakan para ahli tentang metodologi penelitian 
kualitatif (Noeng Muhadjir. 2000: 17) seperti : interpretif 
grounded research, ethnometodologi, paradigma 
naturalistik, interaksi simbolik, semiotik, heuristik, 
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hermeneutik, atau holistik, yang kesemuanya itu tercakup 
dalam klasifikasi metodologi penelitian postpositivisme 
phenomenologik interpretif. Perbedaan Penelitian Kualitatif 
dan Penelitian Kuantitatif sbb: 
 

No. Penelitian Kuantitatif Penelitian Kualitatif 
1. Kejelasan Unsur: 

Tujuan, pendekatan, 
subjek, sampel, 
Sumber data sudah 
mantap, rinci sejak awal 

 
Subjek sampel, 
sumber data tidak 
mantap 
Dan rinci, masih 
fleksibel, timbul dan 
berkembangnya 
sambil jalan 

2. Langkah penelitian: 
Segala sesuatu 
direncanakan sampai  
Matang ketika persiapan 
disusun 

 
Baru diketahui 
denagn mantap dan 
jelas setelah 
penelitian selesai 

3. Hipotesis (Jika memang 
perlu) 
a. Mengajukan hipotesis 

yang akan diuji dalam 
penelitian; 

b. Hipotesis menentukan 
hasil yang diramalkan a 
priori 

 
Tidak 
menegmukakan 
hipotesis 
sebelumnya, tetapi 
dapat lahir selama 
penelitian 
berlangsung 
tentatif 
Hasil penelitian 
terbuka 

4. Disain:   
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Dalam disain jelas langkah-
langkah penelitian dan 
hasil yang diharapkan 

Disain penelitiannya 
fleksibel dengan 
langkah dan hasil 
yang tidak dapat 
dipastikan 
sebelumnya; 

5. Pengumpulan data: 
Kegiatan dalam 
pengumpulan data 
memungkinkan untuk 
diwakilkan 

 
Kegiatan 
pengumpulan data 
selalu harus 
dilakukan sendiri 
oleh peneliti. 

6. Analisis data : 
Dilakukan sesudah semua 
data terkumpul. 

 
Dilakukan 
bersamaan dengan 
pengumpulan data 

G. PENELITIAN  KUALITATIF PENDIDIKAN 

 Penelitian kualitatif pendidikan adalah suatu 
pendekatan penelitian yang bersifat postpositivisme, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif yang 
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel 
sumber data dilakukan secara purposive dan snowboal, teknik 
pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 
bersifat induktif/kualitatif, dan hasilpenelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi. 
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H. RANGKUMAN 

Penelitian kuantitatif dalam pengetahuan ilmiah atau 
ilmu menerapkan filosofi yang disebut “deducto hipothetico 
verifikatif “ artinya, masalah penelitian dipecahkan dengan 
bantuan cara berpikir deduktif melalui pengajuan hipotesis 
yang dideduksi dari teori-teori yang bersifat universal dan 
umum, sehingga kesimpulan dalam bentuk hipotesis inilah 
yang akan diverifikasi secara empiris dan obyektif melalui 
cara berpikir induktif dengan bantuan statistika inferensial. 
penelitian kuantitatif dinamakan metode tradisional atau 
disebut metode positivistik karena berlandaskan positivisme  
sebagai metode ilmiah atau scientific (konkrit/empiris, 
obyektif, terukur, rasional dan sistematis). Juga, disebut 
metode discovery, karena melalui metode ini dapat 
ditemukan dan dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) baru, disebut pula metode kuantitatif 
karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis 
menggunakan statistik. 

Penelitian kuantitatif pendidikan adalah suatu 
pendekatan penelitian dibidang pendidikan yang bersifat 
obyektif, mencakup pengumpulan dan analisis data 
kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. 
Tujuan penelitian kuantitatif pendidikan adalah 
mengembangkan dan menggunakan model-model 
matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan 
masalah kependidikan. Dibandingkan dengan penelitian 
kualitatif, penelitian kuantitatif pendidikan lebih banyak 
dipergunakan oleh mahasiswa dalam menulis skripsi, tesis, 
dan disertasi. Hal ini dikarenakan penelitian kuantitatif 
menggunakan sisi pandang untuk mempelajari subyek yang 
ingin teliti. Keunggulan lain terletak pada metodologi yang 
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digunakan, yaitu objek kajiannya adalah ilmu eksak atau ilmu 
pasti. Untuk pengambilan datanya pun cukup mudah, yaitu 
dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan 
secara berkala atau berstruktur, teknik tes, atau teknik 
angket (kuesioner). Penelitian kuantitatif pendidikan terbagi 
atas dua jenis, yaitu penelitian survei dan penelitian 
eksperimen. 

Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari orang-orang  dan 
prilaku yang dapat  diamati, penelitian kualitatif  sebagai 
tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 
fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia 
dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-
orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. 
Penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, 
situasi, atau material disebut penelitian kualitatif, dengan 
penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam 
menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada 
suatu kegiatan atau situasi tertentu.  Metode kualiitatif 
sering dinamakan metode baru atau disebut metode 
postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme  sebagai metode artistik, karena lebih 
bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode 
interpretive atau berkenaan dengan interpretasi terhadap 
data, karena melalui metode ini dapat ditemukan data 
dilapangan. 
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I. SOAL-SOAL  
 

1. Bagaimanakah ulasan mengenai pendekatan penelitian 
kualitatif dalam pengetahuan ilmiah atau ilmu 
menerapkan filosofi yang disebut “deducto hipothetico 
verifikatif “? 

2. Bagaimanakah ulasan mengenai pendekatan penelitian 
kualitatif atau naturalistic inquiry? 
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Bab ini menyajikan bagian-bagian dari 
masalah-masalah penelitian pendidikan 
Matematika, meliputi: 

 
ü Deskripsi Umum 
ü Deskripsi Khusus 
ü Kajian Konseptual 
ü Penelitian Pendidikan 
ü Penelitian Pendidikan Bidang Ilmu dan 

Praktik Pendidikan 
ü Penelitian Praktik Kurikulum dan 

Pembelajaran 
ü Penelitian Praktik Bimbingan dan Konseling 
ü Penelitian Praktik Manajemen Pendidikan 
ü Komponen-Komponen Pendidikan 
ü Karakteristik Penelitian Pendidikan 
ü Rangkuman 
ü Soal-Soal 
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A. DESKRIPSI UMUM 

agian ini mengkaji aplikasi, konsep dan teori penelitian 
bidang ilmu dan praktik pendidikan, penelitian bidang 
ilmu dan praktik kurikulum dan pembelajaran, 

penelitian bidang ilmu dan praktik bimbingan dan konseling, 
penelitian bidang ilmu dan praktik manajemen pendidikan, 
komponen-komponen pendidikan, dan karakateristik 
penelitian pendidikan. Materi ini perlu dikuasai oleh 
mahasiswa dan mereka yang berprofesi kependidikan dalam 
upaya pengembangan penelitian dalam bidang pendidikan. 

B. DESKRIPSI KHUSUS 

Bagian ini mempunyai tujuan:  
1. Memahami aplikasi, konsep dan teori penelitian bidang 

ilmu dan praktik pendidikan. 
2. Memahami aplikasi, konsep dan teori penelitian bidang 

ilmu dan praktik kurikulum dan pembelajaran. 
3. Memahami aplikasi, konsep dan teori penelitian bidang 

ilmu dan praktik bimbingan dan konseling. 
4. Memahami aplikasi, konsep dan teori penelitian bidang 

ilmu dan praktik manajemen pendidikan. 
5. Memahami aplikasi, konsep dan teori komponen-

komponen pendidikan. 
6. Memahami aplikasi, konsep dan teori karakateristik 

penelitian pendidikan. 
 

C. KAJIAN KONSTEKTUAL 

Bagian ini mencakup inti kajian sebagai berikut:  
1. Penelitian Bidang Ilmu dan Praktik Pendidikan  

B 
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2. Penelitian Bidang Ilmu dan Praktik Kurikulum dan 
Pembelajaran  
3. Penelitian Bidang Ilmu dan Praktik Bimbingan dan 
Konseling  
4. Penelitian Bidang Ilmu dan Praktik Manajemen Pendidikan  
5. Komponen-komponen Pendidikan  
6. Karakateristik Penelitian Pendidikan  

D. PENELITIAN PENDIDIKAN 

Penelitian dalam bidang pendidikan banyak yang lebih 
diarahkan pada aplikasi dari konsep dan teori. Penelitian 
demikian ini dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau 
applied research. Disamping itu, penelitian dalam bidang 
pendidikan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan 
atau keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan 
suatu sistem, program model, metode, media, instrumen, 
dan sebagainya. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan 
memiliki segi teori dan ilmu, dan segi praktik. Penelitian 
pendidikan mencakup penelitian segi ilmu dan praktik 
pendidikan, ilmu dan praktik kurikulum, ilmu dan praktik 
pembelajaran, ilmu dan praktik bimbingan dan konseling, 
segi ilmu dan praktik manajemen pendidikan. 

Kegiatan-kegiatan manusia tersebut menjadi kajian 
bermacam-macam bidang ilmu dan profesi seperti: psikologi, 
sosiologi, antropologi, pendidikan, ekonomi, politik, 
manajemen, keagamaan, keamanan, kesejahteraan, sosial, 
dll. Ruang lingkup dan kajian pendidikan, diantaranya: 
komponen-komponen proses pendidikan dan penelitian 
bidang pendidikan. Komponen-komponen proses pendidikan 
tersebut meliputi: interaksi pendidikan, tujuan pendidikan, 
lingkungan pendidikan, dan pergaulan pendidikan. 
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Sedangkan penelitian bidang-bidang pendidikan, antara lain 
meliputi: penelitian bidang ilmu dan praktek pendidikan, 
akan dijelaskan dalam uraian berikut. 

E. PENELITIAN BIDANG ILMU DAN PRAKTIK PENDIDIKAN 

Sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian dapat 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan-metode 
kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian bidang ilmu 
pendidikan yang diarahkan pada perkembangan teori dan 
konsep digolongkan sebagai penelitian dasar (basic 
research). Penelitian tersebut dapat dilakukan secara 
kuantitatif, ekperimental atau non eksperimental. Kalau 
penelitian tersebut masih diarahkan untuk menguji konsep, 
asumsi, dan proposisi maka penelitian tersebut masih 
dikategorikan sebagai penelitian dasar. 

Penelitian dalam bidang pendidikan banyak yang lebih 
diarahkan pada aplikasi dari konsep dan teori. Penelitian 
demikian ini dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau 
applied research. Disamping dua jenis penelitian di atas dalam 
bidang ini dapat juga mengevaluasi pelaksanan atau 
keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan suatu 
sistem, program model, metode, media, instrumen, dsb. 

1.  Pendidikan Teoritis 

Penelitian yang diarahkan pada kajian bidang 
pendidikan teoritis ini, antara lain meliputi: 
1) Kajian filosofis tentang pendididikan: idealisme, realisme, 
pragmatisme, ekssistensialisme. 
2) Pendidikan dalam orientasi: tranmisi, transaksi, dan 
tranformasi. 
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3) Konsep-konsep pendidikan, perenialisme, esensialisme, 
romantisme, progresivisme, teknologi pendidikan dan 
pendidikan pribadi. 

2. Pendidikan Praktis 

Penelitian pendidikan yang diarahkan pada kajian 
bidang pendidikan praktis dapat dikelompokkan 
berdasarkan: lingkungan dan kelompok usia, jenjang, bidang 
studi, dan berdasarkan jenis pendidikan. Pengelompokan 
bidang pendidikan praktis tersebut, sebagai berikut: 
1) Berdasarkan lingkungan dan kelompok usia, yang meliputi: 

(1) Pendidikan dalam keluarga (pendidikan informal); (2) 
Pendidikan dalam masyarakat (pendidikan nonformal); (3) 
Pendidikan di sekolah (pendidikan formal); (4) Pendidikan 
usia dini (termasuk pendidikan prasekolah, contohnya: 
Taman-Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain atau play 
group, Taman Bacaan Al-Qur’an (TPAQ), Tempat Penitipan 
Anak (TPA) dan sejenisnya, serta (5) Pendidikan orang 
dewasa (Adult Education) dan lain-lainnya. 

2) Berdasarkan jenjang, terdiri dari: (1) Pendidikan jenjang 
sekolah dasar, (2) Pendidikan jenjang sekolah menengah, 
dan (3) Pendidikan jenjang perguruan tinggi. 

3) Berdasarkan Bidang Studi, meliputi: (1) Pendidikan agama, 
(2) Pendidikan bahasa, (3) Pendidikan sosial, (4) 
Pendidikan kewarganegaraan, (5) Pendidikan 
matematika, (6) Pendidikan sains, (7) Pendidikan olah 
raga, (8) Pendidikan kesehatan, (9) Pendidikan seni, (10) 
Pendidikan teknologi, (11) Pendidikan keterampilan, (12) 
Pendidikan berdasarkan jenis, (13) Pendidikan umum, (14) 
Pendidikan kejuruan, (15) Pendidikan khusus, dan (16) 
Pendidikan luar biasa. 
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F. PENELITIAN BIDANG ILMU, PRAKTIK KURIKULUM DAN 
PEMBELAJARAN 

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 
difokuskan pada penguatan terhadap proposisi dan asumsi 
yang ada, atau menghasilkan asumsi, proposisi dan hipotesis 
baru. Penelitian terhadap ilmu kurikulum dan 
pengajaran/pembelajaran juga dapat dilakukan secara 
kuantitatif, eksperimental atau non eksperimental, dan kalau 
masih diarahkan pada menguji konsep, asumsi dan proposisi 
maka penelitian tersebut bersifat penelitian dasar. 

Pada umumnya penelitian dalam bidang kurikulum 
dan pengajaran/pembelajaran diarahkan dari aplikasi dari 
teori atau konsep sebagai penelitian terapan atau applied 
research. Selain itu, dalam penelitian bidang kurikulum dan 
pengajaran, dapat juga dilakukan penelitian evaluasi, 
misalnya untuk mengevaluasi pelaksanaan atau keberhasilan 
suatu model desain kurikulum/pembelajaran, implementasi 
kurikulum, ketepatan penggunaan suatu model, metode, 
media pembalajaran, instrumen evaluasi, dsbnya. Dengan 
demikian jika dilihat dari lingkupnya, hampir semua lingkup 
bidang ilmu kurikulum dan pengajaran/pembelajaran dapat 
diteliti. 

1. Lingkup penelitian Kurikulum dan Pembelajaran 

Lingkup penelitian kurikulum dan pembelajaran 
terdiri dari: kurikulum teoritis dan kurikulum praktis, meliputi: 
kurikulum sebagai rencana (curriculum design), penyusunan 
kurikulum, implementasi kurikulum, evaluasi dan 
penyempurnaan kurikulum, serta manajemen kurikulum. 
Lingkup penelitian kurikulum dan pembelajaran pada 
kurikulum praktis sebagai berikut. 
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a. Kurikulum Teoritis (penelitian dasar)  

1) Teori-teori desain dan rekayasa kurikulum 
2) Teori-teori pengajaran/pembelajaran 
3) Teori-teori belajar 
4) Teori-teori evaluasi 

b. Kurikulum Praktis (penelitian terapan dan evaluasi) 

1) Kurikulum sebagai rencana (curriculum design) 
a) Komponen desain kurikulum 
b) Model-model desain kurikulum 
c) Model-model desain pengajaran/pembelajaran 
d) Model-model desain penggunaan sumber belajar 
e) Model-model desain evaluasi hasil belajar 
f) Model-model desain pengelolaan kurikulum 

2. Penyusunan Kurikulum 

a) Penyusunan kurikulum: umum, perbidang studi, 
perjenjang 
b) Penyusunan desain pengakaran/pembelajaran: umum, 
perbidang studi, perjenjang 
c) Penyusunan desain pemanfaatan sumber relajar: umum, 
perjenjang 
d) Penyusunan desain evaluasi: umum, perbidang studi, 
perjenjang 
e) Penyusunan desain pengelolaan kurikulum: umum, 
perjenjang. 

3. Implementasi Kurikulum 

a) Implementasi kurikulum: umum, perbidang studi, 
perjenjang 
b) Implementasi pengajaran/pembelajaran, umum, 
perjenjang 
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c) Implementasi pemanfaatan sumber belajar: umum, 
perjenjang 
d) Implementasi evaluasi: umum, perbidang studi, perjenjang 
e) Implementasi pengelolaan kurikulum: umum, perjenjang 

4. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum 

a) Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum: umum, perbidang 
studi, perjenjang 
b) Evaluasi dan penyempurnaan pengajaran/pembelajaran: 
umum, perbidang studi, perjenjang 
c) Evalusi dan penyempurnaan pemanfaatan sumber relajar: 
umum, perbidang studi, perjenjang. 
d) Evaluasi dan penyempurnaan evaluasi: umum, perbidang 
studi, perjenjang 
e) Evaluasi dan penyempurnaan pengelolaan kurikulum: 
umum, perjenjang 

5. Manajemen kurikulum 

a) Manajemen kurikulum lingkup dinas 
b) Manajemen kurikulum lingkup sekolah/perguruan tinggi 

G. PENELITIAN BIDANG ILMU DAN PRAKTIK BIMBINGAN 
DAN KONSELING 

a. Lingkup Bidang Bimbingan dan Konseling (BK), meliputi: 
bimbingan konseling teoritis dan bimbingan konseling 
praktik. Berikut akan dijabarkan secara rinci, baik bimbingan 
konseling teoritis maupun praktik. 

1) Bimbingan konseling teoritis, meliputi: 

a) Teori bimbingan 
b) Teori konseling 
c) Teori kepribadian 
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d) Teori perkembangan 
e) Teori balajar 
f) Teori pengukuran 

 

2) Bimbingan konseling praktik: 

a) Berdasarkan layanan 

(1) Layanan pengukuran dan pengumpulan data 
(2) Layanan Pemberian informasi 
(3) Layanan penempatan 
(4) Layanan konseling 
(5) Layanan pengembangan 

b) Berdasarkan komponen BK sebagai sistem 

(1) Raw Input 
(2) Instrumen Input 
(3) Enviromental Input 
(4) Proses 
(5) Output 

c) Program BK 

(1) Berdasarkan lingkup program 
(a) Bimbingan pendidikan dan pengajaran 
(b) Bimbingan karir 
(c) Bimbingan sosial pribadi 

(2) Berdasarkan Jalur 
(a) Bimbingan pada pendidikan formal 
(b) Bimbingan pada pendididikan non formal 

(3) Berdasarkan jenjang 
(a) Bimbingan di Taman kanak 
(b) Bimbingan di Sekolah Dasar 
(c) Bimbingan di Sekolah Menengah 
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(d) Bimbingan di Perguruan Tinggi 
 

d) Manajemen BK 

(1) Manajemen BK pada lingkup dinas 
(2) Manajemen BK pada lingkup sekolah/perguruan tinggi 

(a) Manajemen BK di TK dan SD 
(b) Manajemen BK di Sekolah Menengah 
(c) Manajemen BK di Perguruan Tinggi 

H. PENELITIAN BIDANG ILMU DAN PRAKTIK MANAJEMEN 
PENDIDIKAN 

Selain bidang bimbingan konseling, penelitian 
pendidikan yang termasuk bidang ilmu dan praktik 
manajemen pendidikan, meliputi lingkup manajemen teoritis 
dan teoritis praktis. Kajian terhadap bidang ilmu dan praktik 
manajemen tersebut yang menjadi perhatian dalam 
penelitian pendidikan, dirinci sebagai berikut. 

a. Lingkup manajemen pendidikan teoritis 

1) Teori manajemen 
2) Teori kepemimpinan 
3) Teori kebijakan 
4) Teori perencanaan 
5) Teori pengendalian, penjaminan 

b. Lingkup manajemen pendidikan teoritis praktis 

1) Kepemimpinan 
a) Gaya/style 
b) Fungsi kepemimpinan 
c) Kepemimpinan dan teknologi 
d) Keterampilan memimpin 
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2) Model-model manajemen 
a) Management by objective 
b) Technology based management 
c) School based management 
d) Community based management 
e) Centralizad-decentralized management 

3) Berdasarkan proses manajemen 
a) Perencanaan 
b) Penyusunan staff 
c) Pengorganisasian 
d) Penggerakan  
e) Pengkoordinasian 
f) Pengkomunikasian 
g) Pengendalian/penjaminan 
h) Pengawasan/pembinaan 
i) Evaluasi 
j) Pelaporan 

4) Berdasarkan komponen/ segi pengelolaannya manajemen 
program pendidikan, meliputi: 

a) Manajemen kurikulum 
b) Manajemen pembelajaran 
c) Manajemen evaluasi 

5) Berdasarkan komponen pendidikan 
a) Manajemen pembinaan siswa/mahasiswa 
b) Manajemen penelitian dan pengembangan 
c) Manajemen kerjasama dan layanan pada masyarakat 
d) Manajemen personal 
e) Manajemen sarana dan prasarana 
f) Manajemen media dan sumber belajar 
g) Manjemen keuangan 

6) Berdasarkan lingkup penyelenggaraan 
a) Manjemen Sekolah/Jurusan/Fakultas/Universitas 
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b) Manajemen pendidikan luar sekolah 
c) Manajemen pendidikan dasar 
d) Manajemen pendidikan menengah 
e) Manajemen pendidikan tinggi 
f) Manajeman pendidikan lingkup dinas 

I. KOMPONEN-KOMPONEN PENDIDIKAN 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, komponen-
komponen proses pendidikan termasuk salah satu bidang 
kajian dalam penelitian pendidikan. 

1. Interaksi Pendidikan 

Kegiatan pendidikan diarahkan kepada pencapaian 
tujuan-tujuan tertentu yang disebut tujuan pendidikan. 
Tujuan pendidikan tersebut merupakan kegiatan untuk 
mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan, dan 
karakteristik pribadi peserta didik. Tujuan pendidikan 
minimal diarahkan kepada pencapaian empat sasaran, yaitu: 
(1) pengembangan segi-segi kepribadian, (2) pengembangan 
kemampuan kemasyarakatan, (3) pengembangan 
kemampuan melanjutkan studi, dan (4) pengembangan 
kecakapan dan kesiapan untuk bekerja. 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang 
berintikan interaksi antara peserta didik dengan para 
pendidik serta berbagai sumber pendidikan. Interaksi antara 
peserta didik dengan pendidik dan sumber-sumber 
pendidikan tersebut dapat berlangsung dalam situasi 
pergaulan (pendidikan), pengajaran, latihan, serta 
bimbingan. Situasi pergaulan pendidikan tersebut biasa 
disebut pergaulan edukatif. 

Dalam pergaulan antara peserta didik dengan para 
pendidik yang dikembangkan terutama segi-segi afektif: nilai-
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nilai, sikap, minat, motivasi, disiplin diri, kebiasaan, dan lain-
lain. Interaksi edukatif yang terjadi dalam proses pendidikan 
atau proses pembelajaran peserta didik sangat 
mempengaruhi proses pembelajaran untuk menjapai tujuan 
yang diharapkan. Dalam konteks proses belajar mengajar, 
interaksi edukatif ini ibarat jembatan bagi proses 
pembelajaran peserta didik. Pencapaian tujuan pendidikan, 
terutama pencapaian tujuan pembelajaran. 

2. Tujuan Pendidikan 

Perbuatan mendidik diarahkan pada pencapaian 
tujuan-tujuan tertentu, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan-
tujuan ini bisa menyangkut kepentingan peserta didik sendiri, 
kepentingan masyarakat dan tuntutan lapangan pekerjaan 
atau ketiga-tiganya yaitu peserta didik, masyarakat dan 
pekerja sekaligus. Proses pendidikan diarahkan pada 
peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, 
keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam 
rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta didik. 
Pengembangan diri ini dibutuhkan, untuk menghadapi tugas-
tugas dalam kehidupannya sebagai pribadi, sebagai siswa, 
karyawan, profesional maupun warga masyarakat. 

Sasaran dan perbuatan pendidikan selalu normatif, 
selalu terarah kepada yang baik. Perbuatan pendidikan tidak 
mungkin dan tidak pernah diarahkan kepada pencapaian 
tujuan-tujuan yang merugikan atau bertentangan dengan 
kepentingan peserta didik ataupun masyarakat. Perbuatan 
pendidikan selalu diarahkan kepada kemaslahatan dan 
kesejahteraan peserta didik dan masyarakat. Karena 
tujuannya positif maka proses pendidikannya juga harus 
positif, konstruktif dan normatif. 

Tujuan yang normatif tidak mungkin dapat dicapai 
dengan perbuatan yang tidak normatif pula. Oleh karena itu 
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kepada guru sebagai pendidik dituntut untuk selalu berbuat, 
berperilaku, berpenampilan sesuai dengan norma-norma 
yang ada.  

3. Lingkungan Pendidikan 

Proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu 
lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan ini 
mencakup lingkungan fisik, sosial, politis, keagamaan, 
intelektual, dan nilai-nilai. Lingkungan fisik terdiri atas 
lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia, yang 
merupakan tempat dan sekaligus memberikan dukungan 
kadang-kadang juga hambatan bagi berlangsungnya proses 
pendidikan. 

Proses pendidikan mendapatkan dukungan dari 
lingkungan fisik berupa sarana, prasarana serta fasilitas fisik 
dalam jenis dan kualitas yang memadai, akan sangat 
mendukung berlangsungnya proses pendidikan yang efektif. 
Kekurangan sarana, prasarana dan fasilitas fisik, akan 
menghambat proses pendidikan, dan menghambat 
pencapaian hasil yang maksimal. 

Lingkungan sosial budaya merupakan lingkungan 
pergaulan antar manusia. Di lingkungan ini pendidik dan 
peserta didik serta orang-orang lainnya terlibat dalam 
pendidikan dan terjadinya komunikasi dalam bentuk 
pergaulan pendidikan. Interaksi dalam proses pendidikan 
maupun pembelajaran antara pihak yang terlibat di 
dalamnya, biasa disebut interaksi pendidikan (interaksi 
edukatif) Interaksi edukatif dapat disebut “jembatan” dalam 
proses pendidikan atau pembelajaran untuk mencapai tujuan 
yang diharapkan. 

Interaksi pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik 
pribadi dan corak pergaulan antar orang-orang yang terlibat 
dalam interaksi tersebut, baik pihak peserta didik (siswa) 
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maupun para pendidik (guru) dan pihak lainnya. Karakteristik 
pribadi misalnya, meliputi karakteristik fisik, seperti tinggi 
dan besar badan, nada suara, roman muka, gerak-gerik, dan 
dan karakteristik psikhis seperti sifat sabar atau gampang 
marah (temperamen), sifat jujur, setia (watak) dan lain-lain, 
serta kemampuan intelektual seperti jenius, cerdas, bodoh 
dan lain-lain. 

Corak pergaulan dalam berbagai latar keragaman 
sosial dan budaya masyarakat turut memberikan warna 
pergaulan dan dalam melakukan pekerjaan atau kerja yang 
mempengaruhi sifat-sifat pribadi peserta didik. Corak 
pergaulan yang bersahabat akan memberikan warna sifat-
sifat pribadi yang bersahabat, sebaliknya corak pergaulan 
yang keras mendorong munculnya konflik sosial, dan bahkan 
mempengaruhi sifat-sifat pribadi. 

Sebagai makhluk yang berbudaya, manusia 
menciptakan budaya, hidup dan berkembang dalam 
lingkungan budaya tertentu. Dalam suatu lingkungan 
masyarakat suatu daerah tertentu memiliki budaya dengan 
nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan pribadi atau 
kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok etnis, 
sebagai kelompok sosial memiliki budaya tertentu pula. Pola-
pola perilaku, pergaulan maupun interaksi antara peserta 
didik dengan pendidik serta sumber pendidikan lainnya 
dipengaruhi oleh jenis-jenis budaya yang ada di 
lingkungannya. 

Selain lingkungan masyarakat dengan budayanya, 
lingkungan intelektual sangat mempengaruhi 
pengembangan kemampuan peserta didik. Lingkungan 
intelektual ini merupakan kondisi dan iklim sekitar yang 
mendorong dan menunjang pengembangan kemampuan 
berpikir. Lingkungan ini mencakup perangkat lunak seperti 
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sistem dan program-program pengajaran, perangkat keras 
seperti media dan sumber belajar, serta aktivitas-aktivitas 
pengembangan dan penerapan kemampuan berpikir. 

Lingkungan pendidikan lain yang turut 
mempengaruhi pengembangan kemampuan peserta didik, 
para pendidik dan atau pelaku pendidikan yang terlibat dalam 
proses pendidikan adalah lingkungan keagamaan. 
Lingkungan keagamaan adalah lingkungan yang terkait 
dengan pola-pola kegiatan, perilaku manusia dalam 
melaksanakan kewajiban dan nilai-nilai keagamaan. 
Sedangkan lingkungan lainnya adalah lingkungan yang turut 
menata kehidupan nilai bagi individu, kelompok masyarakat, 
bangsa, yang disebut lingkungan nilai. Yang termasuk 
lingkungan nilai misalnya, nilai kemasyarakatan, ekonomi, 
sosial, politik, estetika, etika maupun nilai keagamaan yang 
hidup dan dianut dalam suatu daerah atau kelompok 
tertentu. 

Lingkungan-lingkungan tersebut akan memberikan 
pengaruh yang cukup besar terhadap proses dan hasil dari 
pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam 
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat serta lingkungan-
lingkungan kerja. Keluarga seringkali disebut sebagai 
lingkungan pertama dan utama, sebab dalam lingkungan 
inilah pertama-tama anak mendapatkan pendidikan, 
bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan latihan. Keluarga 
merupakan masyarakat kecil, bukan hanya menjadi tempat 
anak diasuh dan dibesarkan, tetapi juga tempat anak hidup 
dan dididik pertama kali. Apa yang diperolehnya dalam 
kehidupan keluarga, akan menjadi dasar dan dikembangkan 
pada kehidupan-kehidupan selanjutnya. Keluarga merupakan 
masyarakat kecil sebagai prototype masyarakat luas. Oleh 
karena itu, penyiapan pendidikan bagi anak dalam keluarga 
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ibarat “sumber air”, yang akan mengalir ke masyarakat. Dari 
sumber air yang keruh akan mengalir air yang keruh, 
sebaliknya air dari sumber yang jernih akan mengalirkan air 
yang jernih pula. 

Diantara aspek-aspek kehidupan dalam keluarga, 
seperti aspek ekonomi, sosial, politik, keamanan, kesehatan, 
agama, pendidikan, menempati kedudukan yang paling 
sentral dalam kehidupan keluarga, sebab ada kecenderungan 
yang sangat kuat pada manusia, bahwa mereka ingin 
melestarikan keturunannya, dan ini dapat dicapai melalui 
pendidikan. Cita-cita orangtua tentang anak-anak dan 
cucunya direalisasikan melalui pendidikan. 

Lingkungan kedua setelah keluarga adalah sekolah. 
Pendidikan di sekolah lebih bersifat formal, (dalam keluarga 
bersifat informal). Pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan 
yang diberikan di sekolah, merupakan kelanjutan dari apa 
yang diberikan di dalam keluarga, tetapi tingkatannya jauh 
lebih tinggi dan lebih kompleks sesuai dengan tahap 
penjenjangannya. Pengetahuan tersebut bersumber dari 
disiplindisiplin ilmu atau permasalahan-permasalahan yang 
berkembang dalam masyarakat yang bersumber dari bidang-
bidang ilmu pendidikan. 

Selain dalam kedua lingkungan tersebut, peserta didik 
juga mendapat pengaruh dan pendidikan dalam lingkungan 
masyarakat yang merupakan lingkungan ketiga. Dalam 
masyarakat, peserta didik menghadapi dan mempelajari hal-
hal yang lebih nyata dan praktis, terutama yang berkaitan 
erat dengan problema-problema kehidupan. Di masyarakat 
para peserta didik juga dituntut dan berusaha menerapkan 
apa-apa yang telah mereka peroleh dari keluarga dan 
sekolah, tetapi setelah selesai masa pendidikan, maka 
mereka masuk ke lingkungan masyarakat dengan status yang 
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lain, yang menunjukkan tingkat kedewasaan dan 
kemandirian yang lebih tinggi. 

Dalam lingkungan masyarakat pendidikannya lebih 
bersifat terbuka, artinya peserta didik menjumpai berbagai 
sumber dan bahan belajar yang mencakup aspek-aspek 
kehidupan. Bahan yang dipelajari tersebut berasal dari 
sumber belajarnya secara langsung maupun melalui media 
belajar yang ada dalam lingkungannya, baik media massa 
(media cetak dan media elektronika). Dalam lingkungan 
masyarakat, metode pembelajarannya mencakup semua 
bentuk interaksi dan komunikasi antar orang baik secara 
langsung atau tidak langsung, menggunakan media cetak, 
ataupun elektronika. 

4. Pergaulan Pendidikan 

Pendidikan bisa berlangsung dalam pergaulan hidup, 
dalam pergaulan ini para pendidik berusaha menjadi contoh 
dan memberikan perlakuan-perlakuan yang bersifat 
mendidik, oleh karena itu pergaulan ini disebut pergaulan 
pendidikan. Pergaulan pendidikan antara peserta didik 
dengan pendidik dapat berlangsung dalam kegiatan sehari-
hari, dalam situasi pembelajaran, bimbingan dan latihan-
latihan. Juga pergaulan pendidikan bisa berlangsung antara 
orangtua dengan anak-anaknya dalam kehidupan keluarga 
(pendidikan dan keluarga) dan antara orang dewasa dengan 
anak-anak dalam kehidupan masyarakat (pendidikan dalam 
masyarakat). 

Dalam pergaulan pendidikan proses pengembangan 
berlangsung secara informal, alamiah, dan mungkin juga 
tidak disadari, walaupun dari sisi pendidik seharusnya selalu 
disadari. Proses pendidikan dalam situasi pergaulan 
berlangsung melalui percontohan. Para pendidik dengan apa 
yang mereka perlihatkan, katakan, perbuat, dan berikan. 
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Pendidikan diberikan dengan “seluruh penampilan 
pendidik”, dengan seluruh hal yang pendidik perlihatkan 
kepada para peserta didik, termasuk hal-hal yang kurang baik 
atau tidak mendidik. Inilah yang disebut kesalahan mendidik. 
Seharusnya dalam pergaulan pendidikan, para pendidik 
hanya memperlihatkan hal-hal positif, yang ingin 
ditumbuhkan dan dikembangkan pada peserta didik, karena 
dalam pergaulan pendidikan para pendidik menjadi model 
dan contoh dari konsep pendidikan yang dianutnya. 

J.  KARAKTERISTIK PENELITIAN PENDIDIKAN 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa cara mencari 
kebenaran yang dipandang ilmiah adalah melalui metode 
penelitian. Cara tersebut memungkinkan ditemukannya 
kebenaran yang obyektif karena dibentengi dengan fakta-
fakta sebagai bukti tentang adanya sesuatu dan mengapa 
adanya demikian atau apa sebab adanya demikian. 

Tujuan akhir suatu ilmu adalah mengembangkan dan 
menguji teori. Suatu teori dapat menjelaskan dan 
meramalkan fenomena-fenomena alamiah. Dari perilaku atau 
kegiatan-kegiatan terlepas yang dilakukan oleh siswa atau 
guru umpamanya, peneliti dapat memberikan penjelasan 
umum tentang hubungan di antara perilaku atau kegiatan 
pembelajaran. Tiap disiplin ilmu mempunyai cara pencarian 
sendiri yang sesuai dengan karakteristik disiplin ilmunya. 
Sains umpamanya banyak menggunakan metode 
eksperimen, sedang antropologi menggunakan metode 
kualitatif. Pendidikan kebanyakan menggunakan metode 
deskriptif, tetapi untuk hal-hal tertentu bisa menggunakan 
metode eksperimen, tindakan, penelitian dan 
pengembangan, dan juga kualitatif. 
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Penelitian terhadap ilmu pendidikan mengkaji dasar-
dasar, teori-teori dan konsep-konsep termasuk sejarah 
perkembanganya. Penelitian dapat dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan-metode kualitatif maupun 
kuantitatif. Pendekatan kuantitatif diarahkan pada analisis 
dasar filosofis, psikologis, sosiologis-antropologi, konsep dan 
analisis historis. Dari penelitian demikian dapat dihasilkan 
penguatan terhadap proposisi dan asumsi yang ada, dan atau 
menghasilkan asumsi, proposisi dan hipotesis yang baru. 
Penelitian-penelitian yang diarahkan pada perkembangan 
teori dan konsep digolongkan sebagai penelitian dasar (basic 
research). Penelitian dapat dilakukan dengan baik terhadap 
ilmu manapun terhadap praktik pendidikan. Ada tujuh 
karakteristik penelitian pendidikan menurut McMillan dan 
Schumacher, yaitu: (1) Objectivity (objektivitas); (2) Precision 
(ketepatan); (3) Verification (verifikasi); (4) Parsimonious 
explanation (Penjelasan ringkas); (5) Empiricism (empiris); (6) 
Logical reasoning (pendapat logis); dan (7) Conditional 
conclutions (kesimpulan kondisional).16 Karakteristik 
penelitian pendidikan tersebut, secara singkat akan 
dijelaskan sebagai berikut: 

a. Objektivitas.  

Penelitian harus memiliki objektivitas (objectivity) baik dalam 
karakteristik maupun prosedurnya. Objektivitas dicapai 
melalui keterbukaan, terhindar dari bias dan subjektivitas. 
Dalam prosedurnya, penelitian menggunakan teknik 
pengumpulan dan analisis data yang memungkinkan dibuat 
interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Objektivitas juga menunjukkan kualitas data yang dihasilkan 

																																																								
16 McMillan, James H, Sally Schumacher. 2001. Research in Education: A 

Conceptual Introduction. London: Longman, hlm. 11-13.	
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dari prosedur yang digunakan yang dikontrol dari bias dan 
subjektivitas. 

b. Ketepatan.  

Penelitian juga harus memiliki tingkat ketepatan (precision), 
secara teknis instrumen pengumpulan datanya harus 
memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai, desain 
penelitian, pengambilan sampel dan teknik analisisnya tepat. 
Dalam penelitian kualitatif, hasilnya dapat diulang dan 
diperluas, dalam penelitian kualitatif memiliki sifat reflektif 
dan tingkat komparasi yang konstan.  
 

c. Verifikasi.  

Penelitian dapat diverifikasi, dalam arti dikonfirmasikan, 
direvisi dan diulang dengan cara yang sama atau berbeda. 
Verifikasi dalam penelitian kualitatif berbeda dengan 
kuantitatif. Penelitian kualitatif memberikan interpretasi 
deskriptif, verifikasi berupa perluasan, pengembangan tetapi 
bukan pengulangan. Verifikasi juga bermakna memberikan 
sumbangan kepada ilmu atau studi lain. 

d. Penjelasan Ringkas.  

Penelitian mencoba memberikan penjelasan tentang 
hubungan antar fenomena dan menyederhanakannya 
menjadi penjelasan yang ringkas. Tujuan akhir dari suatu 
penelitian adalah mereduksi realita yang kompleks ke dalam 
penjelasan yang singkat. Dalam penelitian kualitatif 
penjelasan singkat tersebut berbentuk generalisasi, tetapi 
dalam penelitian kualitatif berbentuk deskripsi tentang hal-
hal yang essensial atau pokok. 

e. Empiris.  
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Penelitian ditandai oleh sikap dan pendekatan empiris yang 
kuat. Secara umum empiris berarti berdasarkan pengalaman 
praktis. Dalam penelitian empiris kesimpulan didasarkan atas 
kenyataan-kenyataan yang diperoleh dengan menggunakan 
metode penelitian yang sistematik, bukan berdasarkan 
pendapat atau kekuasaan. Sikap empiris umumnya menuntut 
penghilangan pengalaman dan sikap pribadi. Kritis dalam 
penelitian berarti membuat interpretasi 
berdasarkan pada kenyataan dan nalar yang didasarkan atas 
kenyataan-kenyataan (evidensi). Evidensi adalah data yang 
diperoleh dari penelitian, berdasarkan hasil analisis data 
tersebut interpretasi dibuat. Angka, print out, catatan 
lapangan, rekaman wawancara artifak dan dokumen sejarah 
adalah data dalam penelitian  

f. Penalaran Logis.  

Semua kegiatan penelitian menuntut penalaran logis. 
Penalaran merupakan proses berpikir, menggunakan prinsip-
prinsip logika deduktif dan induktif. Penalaran deduktif, 
penarik kesimpulan dari umum ke khusus. Dalam penalaran 
deduktif, bila premisnya benar, maka kesimpulan otomatis 
benar. Logika deduktif dapat mengidentifikasi hubungan-
hubungan baru dalam pengetahuan (prinsip, kaidah) yang 
ada. Dalam penalaran induktif, peneliti menarik kesimpulan 
berdasarkan hasil sejumlah pengamatan kasus-kasus 
(individual, situasi, peristiwa), kemudian peneliti membuat 
kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan dibatasi oleh 
jumlah dan karakteristik dari kasus yang diamati. 

K.  RANGKUMAN 

Penelitian dalam bidang pendidikan banyak yang lebih 
diarahkan pada aplikasi dari konsep dan teori. Penelitian 
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demikian ini dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau 
applied research. Disamping itu, penelitian dalam bidang 
pendidikan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan 
atau keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan 
suatu sistem, program model, metode, media, instrumen, 
dan sebagainya. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan 
memiliki segi teori dan ilmu, dan segi praktik. Penelitian 
pendidikan mencakup penelitian segi ilmu dan praktik 
pendidikan, ilmu dan praktik kurikulum, ilmu dan praktik 
pembelajaran, ilmu dan praktik bimbingan dan konseling, 
segi ilmu dan praktik manajemen pendidikan. 

Kegiatan-kegiatan manusia tersebut menjadi kajian 
bermacam-macam bidang ilmu dan profesi seperti: psikologi, 
sosiologi, antropologi, pendidikan, ekonomi, politik, 
manajemen, keagamaan, keamanan, kesejahteraan, sosial, 
dll. Ruang lingkup dan kajian pendidikan, diantaranya: 
komponen-komponen proses pendidikan dan penelitian 
bidang pendidikan. Komponen-komponen proses pendidikan 
tersebut meliputi: interaksi pendidikan, tujuan pendidikan, 
lingkungan pendidikan, dan pergaulan pendidikan. 
Sedangkan penelitian bidang-bidang pendidikan, antara lain 
meliputi: penelitian bidang ilmu dan praktek pendidikan, 
akan dijelaskan dalam uraian berikut.  

Sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian dapat 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan-metode 
kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian bidang ilmu 
pendidikan yang diarahkan pada perkembangan teori dan 
konsep digolongkan sebagai penelitian dasar (basic 
research). Penelitian tersebut dapat dilakukan secara 
kuantitatif, ekperimental atau non eksperimental. Kalau 
penelitian tersebut masih diarahkan untuk menguji konsep, 
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asumsi, dan proposisi maka penelitian tersebut masih 
dikategorikan sebagai penelitian dasar. 

L.  SOAL-SOAL  
 

1. Bagaimanakah penelitian dalam bidang pendidikan yang 
lebih diarahkan pada aplikasi dari konsep dan teori, 
dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau applied 
research, dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan 
atau keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan 
suatu sistem, program model, metode, media, 
instrumen, dan sebagainya?  

2. Apa saja kegiatan-kegiatan manusia yang menjadi kajian 
dari bermacam-macam bidang ilmu dan profesi, ruang 
lingkup dan kajian pendidikan, komponen-komponen 
proses pendidikan, dan penelitian bidang-bidang 
pendidikan? 

3. Bagaimanakah suatu penelitian dapat dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan-metode kualitatif maupun 
kuantitatif, yang diarahkan pada perkembangan teori 
dan konsep digolongkan sebagai penelitian dasar (basic 
research)? 
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Bab ini menyajikan bagian-bagian dari 
manajemen metode penelitian pendidikan 

matematika meliputi:
 

ü Deskripsi Umum 
ü Deskripsi Khusus 
ü Kajian Konseptual 
ü Metode Penelitian Pendidikan 
ü Prosedur Penelitian Tindakan 
ü Prosedur Penelitian Eksperimen 
ü Prosedur Penelitian Pengembangan 
ü Prosedur Penelitian Ex-Post Facto 
ü Prosedur Penelitian Deskriptif 
ü Rangkuman 
ü Soal-Soal 
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A. DESKRIPSI UMUM 

agian ini mengkaji manajemen metode penelitian 
tindakan (action research), manajemen metode 
penelitian eksperimen, manajemen metode penelitian 

pengembangan (R & D), manajemen metode penelitian ex-
post facto, manajemen metode penelitian deskriptif. Materi 
ini perlu dikuasai oleh mahasiswa dan mereka yang 
berprofesi kependidikan dalam upaya pengembangan 
penelitian dalam bidang pendidikan. 

B. DESKRIPSI KHUSUS 

Bagian ini mempunyai tujuan:  
1. Memahami manajemen metode penelitian tindakan 

(action research). 
2. Memahami manajemen metode penelitian eksperimen. 
3. Memahami manajemen metode penelitian 

pengembangan (R & D). 
4. Memahami manajemen metode penelitian ex-post facto. 
5. Memahami manajemen metode penelitian deskriptif. 

 
C. KAJIAN KONSEPTUAL 

Bagian ini mencakup kajian konseptual sebagai 
berikut:  

1. Manajemen metode penelitian tindakan (action 
research). 

2. Manajemen metode penelitian eksperimen. 
3. Manajemen metode penelitian pengembangan (R & D). 
4. Manajemen metode penelitian ex-post facto. 
5. Manajemen metode penelitian deskriptif. 

 

B 
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D. METODE PENELITIAN PENDIDIKAN 

Penelitian dalam bidang pendidikan banyak yang lebih 
diarahkan pada aplikasi dari konsep dan teori. Penelitian 
demikian ini dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau 
applied research. Disamping itu, penelitian dalam bidang 
pendidikan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan 
atau keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan 
suatu sistem, program model, metode, media, instrumen, 
dan sebagainya. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan 
memiliki segi teori dan ilmu, dan segi praktik. Penelitian 
pendidikan mencakup penelitian segi ilmu dan praktik 
pendidikan, ilmu dan praktik kurikulum, ilmu dan praktik 
pembelajaran, ilmu dan praktik bimbingan dan konseling, 
segi ilmu dan praktik manajemen pendidikan. 

E. METODE PENELITIAN TINDAKAN (ACTION RESEARCH) 

Mengkaji konsep-konsep, prinsip, pendekatan, 
metode dan teknik 1) penelitian tindakan yang meliputi jenis, 
karakteristik, tujuan, manfaat, prosedur pelaksanaan PTK; 2) 
model-model penelitian tindakan kelas, meliputi Design 
Penelitian Tindakan Model Kurt Lewin, Design PTK Model 
Kemmis & McTaggart; 3) Syarat-syarat agar PTK; 4) Kelebihan 
dan Kekurangan PTK. Dibahas khusus untuk dikuasai oleh 
mahasiswa dan mereka yang berprofesi kependidikan. 

 
1. Penelitian Tindakan (Action Research) 

 
Pengertian reseach dalam Action Research bukan 

merupakan penelitian untuk tujuan penerbitan. Pengertian 
research di sini berarti refleksi dan evaluasi atas pengajaran 
dosen itu sendiri. Action research adalah bentuk kolektif dari 
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penyelidikan refleksi diri sendiri yang dilakukan oleh peserta 
pada situasi social tertentu dalam rangka memperbaiki 
rasionalitas dan menilai praktek sosial praktek pendidikan 
mereka sendiri. Kelompok dari peserta tersebut dapat 
berupa kelompok dosen, mahasiswa, orang tua dan anggota 
masyarakat lainnya. Penggabungan dari istilah ‘action’ dan 
‘research’ menekankan pentingnya keistimewaan dari 
pendekatan ini yaitu mencoba berbagai gagasan dalam 
praktek dengan pengertian perbaikan dan peningkatan 
pengetahuan tentang kurikulum, pengajaran dan belajar. 

Action Research adalah riset yang dilakukan pada 
proses belajar-mengajar. Maxwell’s mendefinisikan Action 
Research sebagai proses dimana seorang praktisi merangkap 
sebagai evaluator untuk dirinya sendiri. Sedangkan Lewin 
menggambarkan action research sebagai awal dari langkah 
yang berbentuk spiral dimana terdiri dari perencanaan, 
tindakan, dan evaluasi hasil dari suatu tindakan.17  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan ragam 
penelitian pembelajaran yang berkonteks kelas yang 
dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah-masalah 
pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu 
dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru 
pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil 
pembelajaran.  

Action research dipandang sebagai suatu cara untuk 
memberi ciri bagi seperangkat kegiatan yang direncanakan 
untuk meningkatkan mutu pendidikan; pada pokoknya ia 
merupakan suatu cara eklektik yang dituangkan ke dalam 
suatu program refleksi-diri (self-reflection) yang ditujuan 
untuk peningkatan mutu pendidikan. 

																																																								
17  Maxwell, Joseph A. 1996. Qualitative Research Design. California: 

SAGE  Pub. Inc. (1987), hlm. 70. 
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Action research adalah suatu bentuk penelitian 
refleleksi-diri yang dilakukan oleh para partisipan 
(guru,siswa,atau kepala sekolah,) dalam situasi-situsi social 
(termasuk pendidikan) untuk memperbaiki rasionalitas dan 
kebenaran (a) preaktek-praktek sosial atau pendidikan yang 
dilakukan sendiri, (b) pengertian mengenai praktek-praktek 
ini, dan (c) situasi-situasi (dan lembaga-lembaga) di mana 
praktek-praktek tersebut dilaksanakan.  

Action research adalah suatu pendekatan untuk 
memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan 
mendorong para guru untuk memikirkan praktek 
mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktek tersebut, 
dan agar mau untuk memperbaikinya. 

Penelitian tindakan merupakan intervensi  praktik 
dunia nyata yang ditujukan untuk meningkatkan situasi 
praktis. 

 
2. Jenis-jenis PTK 

 
Berdasarkan jumlah dan sifat perilaku para 

anggotanya, PTK dapat berbentuk individual dan 
kaloboratif, yang dapat disebut PTK individual dan PTK 
kaloboratif. Dalam PTK individual seorang guru 
melaksanakan PTK di kelasnya sendiri atau kelas orang lain, 
sedang dalam PTK kaloboratif beberapa orang guru secara 
sinergis melaksanakan PTK di kelas masing-masing dan 
diantara anggota melakukan kunjungan antar kelas. 
 
3. Karakteristik PTK 

 
PTK memeliki sejumlah karakteristik sebagai berikut :  
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1. Bersifat siklis, artinya PTK terlihat siklis-siklis 
(perencanaan, pemberian tindakan, pengamatan dan 
refleksi), sebagai prosedur baku penelitian.  

2. Bersifat longitudinal, artinya PTK harus berlangsung 
dalam jangka waktu tertentu (misalnya 2-3 bulan) secara 
kontinyu untuk memperoleh data yang diperlukan, bukan 
"sekali tembak" selesai pelaksanaannya.  

3. Bersifat partikular-spesifik jadi tidak bermaksud 
melakukan generalisasi dalam rangka mendapatkan dalil-
dalil. Hasilnyapun tidak untuk digenaralisasi meskipun 
mungkin diterapkan oleh orang lain dan ditempat lain 
yang konteksnya mirip.  

4. Bersifat partisipatoris, dalam arti guru sebagai peneliti 
sekali gus pelaku perubahan dan sasaran yang perlu 
diubah. Ini berarti guru berperan ganda, yakni sebagai 
orang yang meneliti sekali gus yang diteliti pula.  

5. Bersifat emik (bukan etik), artinya PTK memandang 
pembelajaran menurut sudut pandang orang dalam yang 
tidak berjarak dengan yang diteliti; bukan menurut sudut 
pandang orang luar yang berjarak dengan hal yang diteliti.  

6. Bersifat kaloboratif atau kooperatif, artinya dalam 
pelaksanaan PTK selalu terjadi kerja sama atau kerja 
bersama antara peneliti (guru) dan pihak lain demi 
keabsahan dan tercapainya tujuan penelitian.  

7. Bersifat kasuistik, artinya PTK menggarap kasus-kasus 
spesifik atau tertentu dalam pembelajaran yang sifatnya 
nyata dan terjangkau oleh guru; menggarap masalah-
masalah besar.  

8. Menggunakan konteks alamiah kelas, artinya kelas 
sebagai ajang pelaksanaan PTK tidak perlu dimanipulasi 
dan atau direkayasa demi kebutuhan, kepentingan dan 
tercapainya tujuan penelitian.  
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9. Mengutamakan adanya kecukupan data yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan penelitian, bukan 
kerepresentasifan (keterwakilan jumlah) sampel secara 
kuantitatif. Sebab itu, PTK hanya menuntut penggunaan 
statistik yang sederhana, bukan yang rumit. Bermaksud 
mengubah kenyataan, dan situasi pembelajaran menjadi 
lebih baik dan memenuhi harapan, bukan bermaksud 
membangun teori dan menguji hipotesis. 
 

4. Tujuan PTK  
 
1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik 

pembelajaran yang dilaksanakan guru demi tercapainya 
tujuan pembelajaran.  

2. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja-kinerja 
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru.  

3. Mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi 
masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran 
bermutu.  

4. Meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam 
memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan 
membuat keputusan yang tepat bagi siswa dan kelas yang 
diajarnya.  

5. Mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan 
inovasi-inovasi pembelajaran (misalnya, pendekatan, 
metode, strategi, dan media) yang dapat dilakukan oleh 
guru demi peningkatan mutu proses dan hasil 
pembelajaran.  

6. Mencobakan gagasan, pikiran, kiat, cara, dan strategi 
baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran selain kemampuan inovatif guru.  
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7. Mengeksplorasi pembelajaran yang selalu berwawasan 
atau berbasis penelitian agar pembelajaran dapat 
bertumpu pada realitas empiris kelas, bukan semata-mata 
bertumpu pada kesan umum atau asumsi.  

8. Memecahkan masalah-masalah melalui penerapan 
langsung di kelas atau tempat kerja. 

9. Menemukan pemecahan masalah yang dihadapi sesorang 
dalam tugasnya sehari-hari dimana pun tempatnya, di 
kelas, di kantor, di rumah sakit, dan seterusnya. 
 

5. Manfaat PTK 
 

1. Menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan 
bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran. Selain itu hasil-hasil PTK yang dilaporkan 
dapat menjadi bahan artikel ilmiah atau makalah untuk 
berbagai kepentingan, antara lain disajikan dalam forum 
ilmiah dan dimuat di jurnal ilmiah.  

2. Menumbuhkembangkan kebiasaan, budaya, dan atau 
tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan 
guru. Hal ini telah ikut mendukung professionalisme dan 
karir guru.  

3. Mampu mewujudkan kerja sama, kaloborasi, dan atau 
sinergi antar-guru dalam satu sekolah atau beberapa 
sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah 
pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran.  

4. Mampu meningkatkan kemampuan guru dalam 
menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran 
sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan 
kelas. Hal ini memperkuat dan relevansi pembelajaran 
bagi kebutuhan siswa.  
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5. Dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan , 
kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan 
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang 
dilaksanakan guru. Hasil belajar siswa pun dapat 
meningkatkan.  

6. Dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran 
yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan 
melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan 
atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian 
bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh.  
 

6. PTK dapat berfungsi sebagai (Cohen & Manion, 1980: 211):  
 

(a) Alat untuk mengatasi masalah-masalah yang 
didiagnosis dalam situasi pembelajaran di kelas;  

(b) Alat pelatihan dalam-jabatan, membekali guru 
dengan keterampilan dan metode baru dan 
mendorong timbulnya kesadaran-diri, khususnya 
melalui pengajaran sejawat;  

(c) Alat untuk memasukkan ke dalam sistem yang ada 
(secara alami)  pendekatan tambahan atau inovatif;  

(d) Alat untuk meningkatkan komunikasi yang biasanya 
buruk antara guru dan peneliti;  

(e) Alat untuk menyediakan alternatif bagi pendekatan 
yang subjektif, impresionistik terhadap pemecahan 
masalah kelas. 
 

7. Prosedur Pelaksanaan PTK 
 

1. Menyusun proposal PTK. 
 Dalam kegiatan ini perlu dilakukan kegiatan pokok, 

yaitu; (1) mendeskripsikan dan menemukan masalah PTK 
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dengan berbagai metode atau cara, (2) menentukan cara 
pemecahan masalah PTK dengan pendekatan, strategi, 
media, atau kiat tertentu, (3) memilih dan merumuskan 
masalah PTK baik berupa pertanyaan atau pernyataan sesuai 
dengan masalah dan cara pemecahannya, (4) menetapkan 
tujuan pelaksanaan PTK sesuai dengan masalah yang 
ditetapkan, (5) memilih dan menyusun persfektif, konsep, 
dan perbandingan yang akan mendukung dan melandasi 
pelaksanaan PTK, (6) menyusun siklus-siklus yang berisi 
rencana-rencana tindakan yang diyakini dapat memecahkan 
masalah-masalah yang telah dirumuskan, (7) menetapkan 
cara mengumpulkan data sekaligus menyusun instrumen 
yang diperlukan untuk menjaring data PTK, (8) menetapkan 
dan menyusun cara-cara analisis data PTK. 
2. Melaksanakan siklus (rencana tindakan) di dalam kelas.  

Dalam kegiatan ini diterapkan rencana tindakan yang 
telah disusun dengan variasi tertentu sesuai dengan kondisi 
kelas. Selama pelaksanaan tindakan dalam siklus dilakukan 
pula pengamatan dan refleksi. baik pelaksanaan tindakan, 
pengamatan maupun refleksi dapat dilakukan secara 
beiringan, bahkan bersamaan. Semua hal yang berkaitan 
dengan hal diatas perlu dikumpulkan dengan sebaik-baiknya. 
3. Menganalisis data yang telah dikumpulkan baik data 

tahap perencanaan, pelaksnaan tindakan, pengamatan, 
maupun refleksi. Analisis data ini harus disesuaikan 
dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil 
analisis data ini dipaparkan sebagai hasil PTK. Setelah itu, 
perlu dibuat kesimpulan dan rumusan saran. 

4. Menulis laporan PTK, yang dapat dilakukan bersamaan 
dengan kegiatan menganalisis data. Dalam kegiatan ini 
pertama-tama perlu ditulis paparan hasil-hasil PTK. 
Paparan hasil PTK ini disatukan dengan deskripsi masalah, 
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rumusan masalah, tujuan, dan kajian konsep atau teoritis. 
Inilah laporan PTK. 

Dilihat dari ruang lingkup, tujuan, metode, dan 
prakteknya, action research dapat dianggap sebagai 
penelitian ilmiah micro. Action research adalah penelitian 
yang bersifat partisipatif dan kolaboratif. Maksudya, 
penelitiannya dilakukan sendiri oleh peneliti, dan diamati 
bersama dengan rekan-rekannya. Action research berbeda 
dengan studi kasus karena tujuan dan sifat kasusnya yang 
tidak unik seperti pada studi kasus, action research tidak 
digunakan untuk menguji teori. Namun kedua macam 
penelitian ini mempunyai kesamaan, yaitu bajwa peneliti 
tidak berharap hasil penelitiannya akan dapat digeneralisasi 
atau berlaku secara umum. 

Action research mendorong para guru agar 
memikirkan apa yang mereka lakukan sehari-hari dalam 
menjalankan tugasnya, membuat para guru kritis terhadap 
apa yang mereka lakukan tanpa tergantung pada teori-teori 
yang muluk-muluk yang bersifat universal yang ditemukan 
oleh para pakar penelitian yang sering kali tidak cocok 
dengan situasi dan kondisi kelas. Keterlibatan peneliti action 
research dalam penelitiannya sendiri itulah yang membuat 
dirinya menjadi pakar peneliti untuk kelasnya dan keperluan 
sehari-harinya dan tidak membuat ia tergantung pada para 
pakar peneliti yang tidak tahu mengenai masalah-masalah 
kelasnya sehari-hari. 

Dalam bidang pendidikan, action research dianggap 
sebagai alternatif dari penelitian tradisional (penelitian yang 
biasa dilakukan). Modal utama peneliti action research 
adalah pengalamannya dalam bidang yang digeluti dan 
pengetahuan yang ia miliki. Sebenarnya action research 
dapat juga dilakukan dalam skala besar karena seperti 
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dikatakan di atas, action research dilakukan bersama rekan-
rekan seprofesi, sehingga mereka dapat berbagai 
pengalaman untuk kepentingan mereka misng-masing. 
Action research merupakan metode yang handal untuk 
menjembatani teori dan praktek (dalam pndidikan ), karena 
dengan action research para guru dianjurkan menemukan 
dan mengembangkan teorinya sendiri dari perakteknya 
sendiri. 

8. Model-model Penelitian Tindakan Kelas 
 
1. Design Penelitian Tindakan Model Kurt Lewin 

Model Kurt Lewin menjadi acuan pokok atau dasar 
dari adanya berbagai model penelitian tindakan yang lain, 
khususnya PTK. Dikatakan demikian, karena dialah yang 
pertama kali memperkenalkan Action Research atau 
penelitian tindakan. 

Konsep pokok penelitian tindakan Model Kurt Lewin 
terdiri dari empat komponen, yaitu ; a) perencanaan 
(planning), b) tindakan (acting), c) pengamatan (observing), 
dan d) refleksi (reflecting). Hubungan keempat komponen 
tersebut dipandang sebagai siklus yang dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
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 2. Design PTK Model Kemmis & McTaggart 

 Kemmis & McTaggart merupakan pengembangan 
dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin 
sebagaimana yang diutarakan di atas. Hanya saja, komponen 
acting (tindakan) dengan observing (pengamatan) dijadikan 
sebagai satu kesatuan. Disatukannya kedua komponen 
tersebut disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa antara 
implementasi acting dan observing merupakan dua kegiatan 
yang tidak terpisahkan. Maksudnya, kedua kegiatan haruslah 
dilakukan dalam satu kesatuan waktu, begitu 
berlangsungnya suatu tindakan begitu pula observasi juga 
harus dilaksanakan. Untuk lebih tepatnya, berikut ini 
dikemukakan bentuk designnya (Kemmis & McTaggart, 
1990:14). 

 

Apabila dicermati, model yang dikemukakan oleh 
Kemmis & McTaggart pada hakekatnya berupa perangkat-
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perangkat atau untaian-untaian dengan satu perangkat 
terdiri dari empat komponen, yaitu ; perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Keempat komponen yang berupa 
untaian tersebut dipandang sebagai satu siklus. Oleh karena 
itu, pengertian siklus pada kesempatan ini adalah suatu 
putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Pada gambar diatas, tmapak 
bahwa didalamnya terdiri dari dua perangkat komponen 
yang dapat dikatakan sebagai dua siklus. Untuk pelaksanaan 
sesungguhnya, jumlah siklus sangat bergantung kepada 
permasalahan yang perlu diselesaikan. Apabila permasalahan 

9. Syarat-syarat agar PTK berhasil: 
Pertama, Anda dan kolaborator serta murid-murid 

harus punya tekad dan komitmen untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran dan komitmen itu terwujud dalam 
keterlibatan mereka dalam seluruh kegiatan PTK secara 
proporsional. Andil itu mungkin terwujud jika ada maksud 
yang jelas dalam melakukan intervensi tersebut. Kedua, Anda 
dan kolaborator menjadi pusat dari penelitian sehingga 
dituntut untuk bertanggung jawab atas peningkatan yang 
akan dicapai. Ketiga, tindakan yang Anda lakukan hendaknya 
didasarkan pada pengetahun, baik pengetahuan konseptual 
dari tinjauan pustaka teoretis, maupun pengetahuan teknis 
prosedural, yang diperoleh lewat refleksi kritis dan 
dipadukan dengan pengalaman orang lain dari tinjauan 
pustaka hasil penelitian tindakan), berdasarkan nilai-nilai 
yang diyakini kebenarannya. Refleksi kritis dapat dilakukan 
dengan baik jika didukung oleh keterbukaan dan kejujuran 
terhadap diri sendiri, khususnya kejujuran mengakui 
kelemahan/kekurangan diri.  Keempat, tindakan tersebut 
dilakukan atas dasar komitmen kuat dan keyakinan bahwa 
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situasi dapat diubah ke arah perbaikan. Kelima, penelitian 
tindakan melibatkan pengajuan pertanyaan agar dapat 
melakukan perubahan melalui tindakan yang disadari dalam 
konteks yang ada dengan seluruh kerumitannya. Keenam, 
Anda mesti mamantau secara sistematik agar Anda 
mengetahui dengan mudah arah dan jenis perbaikan, yang 
semuanya berkenaan dengan pemahaman yang lebih baik 
terkadap praktik dan pemahaman tentang bagaimana 
perbaikan ini telah terjadi. Kutujuh, Anda perlu membuat 
deskripsi otentik objektif (bukan penjelasan) tentang 
tindakan yang dilaksanakan dalam riwayat faktual, 
perekaman video and audio,  riwayat subjektif yang diambil 
dari buku harian dan refleksi dan observasi pribadi, dan 
riwayat fiksional. Kedelapan, Anda perlu memberi penjelasan 
tentang tindakan berdasarkan deskripsi autentik tersebut di 
atas, yang mencakup (1) identifikasi makna-makna yang 
mungkin diperoleh (dibantu) wawasan teoretik yang relevan, 
pengaitan dengan penelitian lain (misalnya lewat tinjauan 
pustaka di mana kesetujuan dan ketidaksetujuan dengan 
pakar lain perlu dijelaskan), dan konstruksi model (dalam 
konteks praktik terkait) bersama penjelasannya; (2) 
mempermasalahkan deskripsi terkait, yaitu secara kritis 
mempertanyakan motif tindakan dan evaluasi terhadap 
hasilnya; dan (3) teorisasi, yang dilahirkan dengan 
memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan dengan 
cara tertentu. Kesembilan,Anda perlu menyajikan laporan 
hasil PTK dalam berbagai bentuk termasuk: (1) tulisan 
tentang hasil refleksi-diri, dalam bentuk catatan harian dan 
dialog, yaitu percakapan dengan dirinya sendiri; (2) 
percakapan tertulis, yang dialogis, dengan gambaran jelas 
tentang proses percakapan tersebut; (3) narasi dan cerita; 
dan (4) bentuk visual seperti diagram, gambar, dan grafik. 
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Kesepuluh, Anda perlu memvalidasi pernyataan Anda 
tentang keberhasilan tindakan Anda lewat pemeriksaan kritis 
dengan mencocokkan pernyataan dengan bukti (data 
mentah), baik dilakukan sendiri maupun bersama teman 
(validasi-diri), meminta teman sejawat untuk 
memeriksanya  dengan masukan dipakai untuk 
memperbaikinya (validasi sejawat), dan terakhir menyajikan 
hasil seminar dalam suatu seminar (validasi public). Perlu 
dipastikan bahwa temuan validasi selaras satu sama lain 
karena semuanya berdasarkan pemeriksaan terhadap 
penyataan dan data mentah. Jika ada perbedaan, pasti ada 
sesuatu yang masih harus dicermati kembali 

Menurut (Hodgkinson, 1988): (1) kesediaan untuk 
mengakui kekurangan diri; (2) kesempatan yang memadai 
untuk menemukan sesuatu yang baru; (3) dorongan untuk 
mengemukakan gagasan baru; (4) waktu yang tersedia untuk 
melakukan percobaan; (5) kepercayaan timbal balik antar 
orang-orang yang terlibat; dan (6)pengetahuan tentang 
dasar-dasar proses kelompok oleh peserta  penelitian. 

 
10. Kelebihan dan Kekurangan PTK 
 
1. kelebihan: 

PTK memiliki kelebihan berikut (Shumsky, 1982): (1) 
tumbuhnya rasa memiliki melalui kerja sama dalam PTK; (2) 
tumbuhnya kreativitias dan pemikiran kritis lewat interaksi 
terbuka yang bersifat  reflektif/evaluatif dalam PTK; 
(3)  dalam kerja sama ada saling merangsang untuk berubah; 
dan (4) meningkatnya kesepakatan lewat kerja sama 
demokratis dan dialogis dalam PTK (silakan lihat Passow, 
Miles, dan Draper, 1985). 
2. kelemahan 
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PTK Anda juga memiliki kelemahan: (1) kurangnya 
pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian 
pada Anda sendiri karena terlalu banyak berurusan dengan 
hal-hal praktis, (2)  rendahnya efisiensi waktu karena 
Anda  harus punya komitmen peneliti untuk terlibat dalam 
prosesnya sementara  Anda masih harus melakukan tugas 
rutin ; (3)  konsepsi proses kelompok yang menuntut 
pemimpin kelompok yang demokratis dengan kepekaan 
tinggi  terhadap kebutuhan dan keinginan anggota-anggota 
kelompoknya dalam situasi tertentu, padahal tidak mudah 
untuk mendapatkan pemimimpin demikian. 

Proses perencanaan dari Action Research terdiri dari 3 
langkah, yaitu: 
1.  Langkah pertama  

Dimulai dari gagasan yang bersifat umum sampai pada 
tujuan yang spesifik. Gagasan tersebut harus diperiksa 
secara seksama dengan menggunakan cara penemuan 
fakta tentang suatu situasi. 

2.  Langkah kedua 
Dimulai dengan melakukan eksekusi dari langkah pertama 
(perencannaan) dan diikuti dengan penemuan bukti dari 
fakta tertentu. 

Penemuan atas bukti mempunyai 4 fungsi: 
a. Untuk mengevaluasi tindakan dalam hubungannya 

dengan harapan 
b. Untuk memberi kesempatan kepada perencana untuk 

belajar dan memadukan pandangannya ke dalam dirinya 
sendiri 

c. Sebagai dasar untuk membuat perencanaan yang tepat 
pada langkah berikutnya 

d. Sebagai dasar untuk melakukan modifikasi pada rencana 
keseluruhan. 
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3.  Langkah ketiga  
kembali berisi siklus dari perencanaan, pelaksanaan 
danpenemuan bukti untuk mengevaluasi atas langkah 
kedua dan menyiapkan dasar rasional untuk perencanaan 
pada langkah keempat dan mungkin dapat melakukan 
modifikasi pada rencana keseluruhan sekali lagi. 

Oleh karena itu action research berjalan seperti spiral 
pada setiap langkah. Setiap langkah berisi siklus dari 
perencanaan, tindakan dan penemuan bukti tentang hasil 
daripada tindakan yang dilakukan. Memperhatikan tahapan 
action research tersebut, maka bila seseorang dosen 
melakukan action research berarti: 
a. Melakukan pengembangan terhadap rencana (planning) 

tindakan untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. 
Rencana tersebut adalah tindakan yang tersusun, 
memiliki pandangan ke depan dan memiliki prospek 
untuk ditindak lanjuti. 

b. Melakukan tindakan (action) untuk 
mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. 
Tindakan tersebut adalah tindakan yang teliti, terkontrol, 
orientasi pada tujuan tetapi juga melihat pada tindakan 
yang dilakukan sebelumnya untuk merencanakan dasar 
pemikirannya. 

c. Melakukan pengamatan (observation) atas efek dari 
tindakan. Pengamatan memiliki fungsi dalam 
mendokumentasikan proses tindakan, efek dari tindakan 
yang dituju maupun yang di luar dari tujuan, keadaan dan 
hambatan dari tindakan. Tujuan dari pengamatan adalah 
untuk menyediakan dasar untuk refleksi diri sendiri. 
Seperti tindakan yang dilakukan, maka perencanaan 
pengamatan harus fleksible untuk mencatat sesuatu yang 
di luar dari rencana. 
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d. Melakukan refleksi (reflection) atas efek sebagai dasar 
dari perencanaan selanjutnya. Refleksi berhubungan 
dengan masa lalu karena refleksi mengingat kembali 
tindakan yang tercatat dalam pengamatan.  

Unsur-unsur dalam sikulus action reserah dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a.    Plan (rencana) 

Rencana adalah tindakan yang tersusun, dengan kata lain 
harus terdapatkemungkinan untuk ditindaklanjuti. 
Rencana harus mengenal tindakan sosialyang kadang kala 
tidak dapat diprediksi dan kadang kala beresiko. Rencana 
umum harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan 
efek yang tidak terlihat dan hambatan yang tidak dikenal. 

b.   Action (tindakan) 
Tindakan yang dimaksud disini adalah tindakan yang 
cermat dan terkendali. Tindakan tersebut harus cermat 
dan memiliki variasi dalam praktek dan diinformasikan 
dengan kritis. Tindakan mengenali praktek sebagai 
gagasandalam tindakan dan menggunakan tindakan 
sebagai dasar untuk pengembangan bagi tindakan 
selanjutnya. Tindakan dipandu oleh rencana dalam arti 
tindakan tersebut harus mengacu pada rencana dan 
rasionalitasnya. 

c.    Observation (pengamatan) 
     Pengamatan memiliki fungsi dokumentasi dari efek 

tindakan yang kritis. Pengamatan melihat ke depan, 
menyediakan dasar untuk refleksi. Pengamatan yang 
cermat adalah penting karena tindakan selalu dibatasi 
oleh hambatan dari realita dan semua hambatan ini tidak 
mungkin dihilangkan sama sekali di masa yang akan 
datang. Pengamatan harus terencana karena akan 
menjadi dasar dokumentasi untuk refleksi selanjutnya. 
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Pengamatan harus responsif dan memiliki pikiran yang 
terbuka. 

d.   Reflection (refleksi) 
    Refleksi adalah mengingat tindakan yang dicatat dalam 

pengamatan tetapi juga bersifat aktif. Refleksi mencoba 
mencari pengertian dari proses, masalah, persoalan dan 
hambatan untuk dimasukkan ke dalam daftar tindakan 
yang strategis. Refleksi mengambil laporan dari berbagai 
perspektif yang mungkin dalam situasi sosial, memahami 
persoalan dan keadaan yang muncul.  

 

F. METODE PENELITIAN EKSPERIMEN 

1. Jenis  Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen  semu (Quasi 

Eksperimen) yang akan menyelidiki tentang pencapaian 
kompetensi belajar siswa pada materi pokok  pecahan 
sebelum dan setelah diajar melalui pendekatan pengajuan 
dan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika 
berbasis kooperatif. Kompetensi belajar siswa yang 
dimaksudkan adalah  kemampuan pemahaman konsep, 
kemampuan penalaran dan komunikasi, dan kemampuan 
pemecahan masalah.  

2. Variabel dan Desain Penelitian 
 Variabel utama yang diselidiki dalam penelitian ini 

adalah kompetensi belajar matematika pada materi pokok 
pecahan yang meliputi: (1) kemampuan pemahaman konsep, 
(2) kemampuan penalaran dan komunikasi, (3) kemampuan 
pemecahan masalah.  Selain variabel utama tersebut, juga 
diselidiki variabel: (1) aktivitas siswa dan guru dalam proses 
pembelajaran, (2) respon siswa dan guru terhadap 



	145	Dr. Muhammad ILyas, M.Pd. 

pendekatan pengajuan dan pemecahan masalah dalam 
pembelajaran matematika berbasis kooperatif.  

Rancangan eksperimen yang digunakan adalah One 
Group Pretest-Postest Design yang digambarkan sebagai 
berikut: 

 

 

     O1 

 

       T 

 

    O2 

 

           Keterangan: 

           T  : Treatment (perlakuan) 

O1 : Observasi sebelum eksperimen (Pretest) 

O2 : Observasi setelah eksperimen   (Postest)                                  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan dan 
pelaksanaan penelitian  adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan instrumen penelitian berupa tes 
bentuk uraian untuk materi  pecahan. Tes yang 
disusun terdiri dari tes kemampuan pemahaman 
konsep, tes kemampuan penalaran dan komunikasi 
dan tes kemampuan pemecahan masalah. Tes 
tersebut terlebih dahulu akan  divalidasi oleh tiga 
orang ahli (dosen pendidikan matematika), 
kemudian  diujikan kepada subjek penelitian 
sebelum dan setelah   eksperimen; 

2. Penyusunan lembar observasi dan perangkat 
pembelajaran (RPP dan LKS) sesuai dengan 
pendekatan pengajuan dan pemecahan masalah 

(Campbell & Stanley dalam Agung, 1992) 
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dalam pembelajaran matematika berbasis 
kooperatif. Sedangkan bahan ajar tentang materi 
pecahan yang digunakan adalah  bahan ajar yang 
telah dikembangkan oleh Suradi (2005). Lembar 
observasi dan perangkat pembelajaran tersebut 
terlebih dahulu divalidasi oleh tiga orang ahli 
(dosen pendidikan matematika); 

3. Melatih dua orang guru matematika, ssatu orang 
sebagai pelaksana eksperimen dan  satu orang 
sebagai observer. Pelatihan ini dilakukan dengan 
jalan memberikan penjelasan kepada guru tentang 
bahan ajar, lembar kerja siswa (LKS), Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lembar 
observasi; 

4. Pada awal pelaksanaan penelitian  diberikan tes 
tetulis (Pretest) sebelum implementasi pendekatan 
pengajuan dan pemecahan masalah dalam 
pembelajaran matematika berbasis kooperatif; 

5. Selama pembelajaran berlangsung peneliti bersama 
dengan observer mengamati aktivitas siswa dan 
guru dalam proses pembelajaran dengan 
menggunakan lembar observasi; 

6. Pada pertemuan terakhir akan diberikan tes tertulis 
(Postest) untuk mengukur pencapaian kompetensi 
belajar siswa. 

7. Pada akhir pelaksanaan penelitian, siswa dan guru 
yang terlibat dalam penelitian diberikan angket 
untuk mengetahui respon mereka terhadap 
pendekatan yang diterapkan. 

3. Definisi Operasional Variabel 
  Definisi operasional masing-masing variabel 

tersebut adalah: 
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1. Kompetensi belajar siswa adalah kemampuan 
siswa pada materi pokok bilangan pecahan yang 
meliputi: (1) kemampuan pemahaman konsep,  
(2) kemampuan penalaran dan komunikasi, (3) 
kemampuan pemecahan masalah. Kompetensi 
belajar tersebut berupa skor yang dicapai dari 
hasil tes tertulis (ranah kognitif) yang 
dikembangkan berdasarkan indikator 
kompetensi dari materi pokok pecahan. Tes ini 
diberikan sebelum (pretest) dan setelah 
(postest) pelaksanaan eksperimen; 

2. Aktivitas siswa yang dimaksudkan adalah 
kegiatan atau aktivitas  siswa selama proses 
pembelajaran meliputi: (1)  memperhatikan 
dengan serius materi yang dijelaskan oleh guru, 
(2) menyusun masalah atau soal berdasarkan 
situasi yang ada di LKS, (3) menyelesaikan 
masalah atau soal yang telah disusun dalam 
kelompoknya  dengan menggunakan langkah-
langkah pemecahan masalah, (4) menyelesaikan 
soal yang dirumuskan kelompok lain, (5) 
melaksanakan reciprocal teaching; 

3. Aktivitas guru yang dimaksudkan  adalah  kegitan 
guru selama proses pembelajaran mulai dari 
tahap pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran 
dan penutup; 

4. Respon siswa dan guru yang dimaksudkan 
adalah tanggapan tertulis dari guru dan siswa 
terhadap pendekatan pengajuan dan 
pemecahan masalah dalam pembelajaran 
matematika berbasis kooperatif. 

4. Instrumen Penelitian 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 

1. Tes bentuk uraian untuk memperoleh data tentang 
pencapaian kompetensi belajar matematika siswa pada 
materi pokok pecahan yang meliputi tes kemampuan 
pemahaman konsep, tes kemampuan penalaran dan 
komunikasi,dan tes kemampuan pemecahan masalah. 
Tes tersebut diujikan  sebelum dan setelah pelaksanaan 
eksperimen; 

2. Lembar observasi aktivitas siswa untuk memperoleh 
data tentang aktivitas siswa selama pembelajaran 
berlangsung; 

3. Lembar observasi aktivitas guru untuk memperoleh 
data tentang aktivitas guru selama pembelajaran 
berlangsung; 

4. Angket respon siswa untuk memperoleh data tentang 
tanggapan  siswa terhadap pendekatan pengajuan dan 
pemecahan masalah dalam melaksanakan 
pembelajaran matematika berbasis kooperatif; 

5. Angket respon guru untuk memperoleh data tentang 
tanggapan  guru terhadap pendekatan pengajuan dan 
pemecahan masalah dalam melaksanakan 
pembelajaran matematika berbasis kooperatif. 

 
5. Penentuan  Satuan Eksperimen 

Satuan eksperimen dalam penelitian ini adalah siswa 
yang terdiri dari rombongan belajar (kelas) paralel dan salah 
satu kelas dibentuk sebagai kelas eksperimen. Satuan 
eksperimen dipilih dari kelas paralel (kelas yang terpilih) yang 
diasumsikan mempunyai karakteristik yang homogan karena 
penempatan siswa tidak berdasarkan prestasi belajarnya. 
Penentuan satuan eksperimen yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah   cluster random sampling  yaitu   
memilih  satu kelas  secara  acak   dari  lima  kelas   yang  
homogen untuk dijadikan sebagai satuan eksperimen. Siswa 
yang  ada di dalam kelas terpilih (kelas satuan eksperimen) 
yang  dijadikan sebagai satuan eksperimen  dalam penelitian 
ini.  
6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh skor pencapaian kompetensi 
belajar matematika siswa pada materi pokok pecahan yang 
meliputi kemampuan pemahaman konsep, kemampuan 
penalaran dan komunikasi, dan kemampuan pemecahan 
masalah digunakan tes bentuk uraian yang diberikan secara 
klasikal kepada siswa yang menjadi sampel penelitian 
sebelum dan setelah diterapkan pendekatan pengajuan dan 
pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika 
berbasis kooperatif.  

Untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa, 
aktivitas guru digunakan lembar observasi. Lembar observasi 
aktivitas siswa dan aktivitas guru diisi oleh observer pada saat 
pelaksanaan penelitian.  Sedangkan untuk memperoleh data 
tentang respon siswa dan  respon guru digunakan angket. 
Angket tersebut diberikan  setelah  pelaksanaan penelitian. 

G. METODE PENELITIAN PENGEMBANGAN (R & D) 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan 
yakni pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri 
atas: Buku Siswa (BS), Buku guru (BG), Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 
Brosur Strategi Kognitif (BSK). 
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2. Prosedur Pengembangan Perangkat 

Model pengembangan perangkat yang digunakan 
dalam penelitian ini mengacu pada pengembangan  four D 
Models (model 4-D) yang terdiri atas empat tahap, yaitu 
pendefinisian (define), perancangan (design), 
pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate), 
sebagaimana dikemukakan oleh Thiagarajan. 

Tahap-tahap pengembangan perangkat 
pembelajaran tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap pendefinisian (define)  
 Tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan 
mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran dengan 
menganalisis tujuan dan batasan materi. Kegiatan dalam 
tahap ini adalah analisis kondisi awal, analisis siswa, analisis 
materi, analisis tugas, dan spesifikasi tujuan pembelajaran. 

a. Analisis kondisi awal   
Analisi kondisi awal dilakukan dengan tujuan untuk 

menganalisis masalah-masalah mendasar pada fase awal 
yang dihadapi dan yang perlu diangkat dalam 
pengembangan perangkat pembelajaran.  

b. Analisis siswa  
Analisis siswa bertujuan untuk menelaah  

karakteristik siswa yang meliputi kemampuan, latar belakang 
pengetahuan, dan tingkat pengembangan kognitif siswa 
sebagai gambaran untuk mengembangkan perangkat 
pembelajaran.  

c. Analisis materi.  
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Analisis materi digunakan untuk mengidentifikasi 
materi utama yang akan diajarkan dan kemungkinan disusun 
secara sistimatis materi yang relevan. 

d. Analisis tugas  
Analisis tugas meliputi analisis terhadap tugas-tugas 

yang akan dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran. 

e. Spesifikasi tujuan pembelajaran.  
Tujuan dari bagian ini adalah untuk 

mengkonversikan tujuan analisis konsep dan tugas menjadi 
tujuan-tujuan pembelajaran khusus, yang dinyatakan dengan 
tingkah laku. Selanjutnya tujuan pembelajaran khusus 
tersebut dijadikan dasar untuk menyusun tes dan rancangan 
perangkat pembelajaran. 

2. Tahap 2: design (perancangan) 
Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan 

prototipe pembelajaran yang meliputi soal tes dan 
pengembangan materi pembelajaran. Tahap ini mencakup 
penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, dan 
desain  awal perangkat (prototipe I) 

3. Tahap 3: develope (pengembangan) 
Tahap pengembangan bertujuan untuk 

menghasilkan perangkat pembelajaran yang telah direvisi 
oleh para ahli, selanjutnya diujicobakan. 

a. Validasi ahli  
Validasi ahli adalah penilaian  perangkat 

pembelajaran terhadap isi dan bahasa perangkat 
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pembelajaran yang dilakukan oleh para ahli. Penilaian para 
ahli terhadap perangkat pembelajaran mencakup: (1) format, 
(2) bahasa, (3) ilustrasi, dan (4) isi yang disesuaikan dengan 
ukuran pemikiran siswa. 

Untuk setiap indikator di atas dibagi lagi ke dalam 
sub-sub indikator sebagai berikut: 
1. Indikator format perangkat pembelajaran terdiri atas: (1) 

kejelasan pembagian materi, (2) penomoran,  (3) 
keseimbangan antara teks dan illustrasi, (4) jenis dan 
ukuran huruf, (5) pengaturan ruang, dan  (6) kesesuaian 
ukuran fisik dengan siswa. 

2. Indikator bahasa terdiri atas: (1) kebenaran tata bahas, 
(2) kesesuaian kalimat dengan tingkat perkembangan 
berpikir dan kemampuan membaca siswa, (3) arahan 
untuk membaca sumber lain, (4) kejelasan definisi tiap 
terminologi, (5) kesederhanaan struktur kalimat, dan   
(6) kejelasan petunjuk dan arahan.  

3. Indikator tentang illustrasi terdiri atas: (1) dukungan 
illustrasi untuk memperjelas konsep, (2) keterkaitan 
secara langsung dengan konsep yang dibahas, (3) 
kejelasan, (4) mudah untuk dipahami, (5) penggunaan 
konteks lokal, dan  (6) ketidakbiasan atas gender.  

4. Indikator isi terdiri atas: (1) kebenaran isi, (2) bagian-
bagiannya tersusun secara logis, (3) kesesuaian dengan 
kurikulum, (4) memuat semua informasi penting yang 
berkait, (5) hubungan dengan materi sebelumnya, (6) 
kesesuaian dengan pola pikir siswa, (7) memuat latihan 
yang berhubungan dengan konsep yang ditemukan, dan 
(8) tidak terfokus pada stereotip tertentu (etnis, jenis 
kelamin, agama dan kelas sosial). 
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Penilaian para ahli mencakup semua perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan pada tahap perancangan. 
Instrumen lembar validasi RPP, buku siswa, buku guru, LKS, 
dan tes hasil belajar. Saran-saran dari para ahli digunakan 
sebagai landasan penyempurnaan untuk mendapatkan 
prototipe II.  

Setelah perangkat pembelajaran (prototipe I) 
dilakukan penilaian (validasi) dan direvisi berdasarkan 
masukan dan saran para ahli, maka diperoleh perangkat 
pembelajaran penelitian prototipe II. 

b. Ujicoba lapangan   
Ujicoba lapangan dilakukan untuk memperoleh 

masukan langsung berupa respons, reaksi, dan komentar dari 
guru, siswa dan para pengamat terhadap perangkat 
pembelajaran  yang telah disusun dalam rangka revisi 
prototipe I1 untuk menghasilkan prototipe III. 

4. Tahap penyebaran (disseminate) 
Pada tahap ini akan dilakukan diseminasi pada guru-

guru tentang hasil yang diperoleh pada prototipe III. Hasil 
diseminasi akan digunakan untuk merevisi prototipe III 
menjadi prototipe final sebagai pengembangan akhir 
perangkat. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 
1. Lembar validasi perangkat pembelajaran 

Lembar validasi ini yang digunakan untuk 
memperoleh data tentang hasil validasi para ahli mengenai 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku siswa, buku 
guru, lembar kegiatan siswa (LKS) dan tes hasil belajar. 
Validator diminta menuliskan skor yang sesuai dengan 
memberikan tanda cek  ( √ ) pada baris dan kolom yang 
sesuai, kemudian validator diminta memberikan kesimpulan 
penilaian secara umum tentang rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), buku siswa, dan lembar kegiatan siswa 
(LKS)  dengan kategori baik sekali, baik, kurang baik, dan 
tidak baik. Sedangkan tes hasil belajar  validator diminta 
memberikan tanda cek  ( √ ) pada baris dan kolom yang sesuai 
kemudian menuliskan kriteria TR ( digunakan tanpa revisi), 
RK (digunakan dengan revisi kecil), RB (digunakan dengan 
banyak  revisi) dan PK (tidak dapat digunakan atau diganti). 

2. Lembar observasi kemampuan guru mengelola 
pembelajaran 

Untuk mengetahui aktivitas guru selama 
pembelajaran berlangsung, digunakan lembar observasi. 
Lembar observasi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana 
kegiatan guru di kelas dalam mengelola pembelajaran yang 
menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disusun. 
Lembar observasi ini diisi oleh pengamat yang khusus 
memberikan penilaian selama proses pembelajaran 
berlangsung.  

Aspek-aspek yang dinilai adalah: 

1. Pendahuluan yang meliputi: menginformasikan 
tujuan pembelajaran, memunculkan rasa ingin 
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tahu, dan mengaitkan pembelajaran dengan 
pengetahuan awal siswa. 

2. Pengembangan/kegiatan inti yang meliputi: 
menjelaskan materi, melatih siswa 
menggunakan strategi kognitif dalam 
memecahkan masalah, mengawasi siswa, 
memberi umpan balik, dan memberi motivasi. 

3. Penutup yang meliputi: mengajukan tes atau 
kuis. 

4. Pengelolaan waktu. 
5. Teknik bertanya.  
6. Suasana kelas yang meliputi:  antusias siswa dan 

antusias guru.   
Penilaian setiap aspek kemampuan guru mengelola 

pembelajaran dihitung berdasarkan rata-rata penilaian setiap 
aspek untuk semua pertemuan.  

3. Lembar observasi aktivitas siswa 
 Untuk memperoleh data aktivitas siswa selama 
pembelajaran, digunakan instrumen berupa lembar 
pengamatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 
Lembar observasi ini merupakan pedoman yang digunakan 
untuk mengamati aktivitas siswa dalam batasan-batasan 
waktu yang ditentukan. Salah satu penekanan perangkat 
pembelajaran ini adalah aktivitas siswa dalam menerima 
konsep dan prinsip matematika dengan menggunakan 
strategi kognitif. 

 Cara atau teknik yang digunakan untuk memperoleh 
data aktivitas siswa adalah dengan memberikan lembar 
observasi aktivitas siswa kepada observer. Keseluruhan 
aktivitas siswa yang mungkin, yaitu: (1) mengikuti dengan 
cermat materi matematika atau strategi kognitif yang 
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disajikan oleh guru, (2) membaca (buku siswa, LKS dan brosur 
strategi kognitif), (3) merespon penjelasan guru, baik melalui 
pertanyaan, menanggapi atau memberi komentar, (4) 
memperhatikan umpan balik yang disampaikan oleh guru, (5) 
menyelesaikan LKS, (6) melakukan kegiatan lain dalam tugas, 
misalnya menunjukkan gerakan seperti sedang berpikir, 
memperhatikan pekerjaan teman, dan (7) melakukan 
kegiatan lain di luar tugas, misalnya tidak memperhatikan 
penjelasan guru, atau melakukan aktivitas yang tidak 
berkaitan dengan KBM (misalnya ngantuk, tidur, ngobrol, 
melamun, dan sebagainya). 

 Pengamatan dilakukan sejak guru melaksanakan 
kegiatan inti sampai penutupan pembelajaran. Pengamatan 
dilakukan pada sekelompok siswa tertentu yang dianggap 
mewakili seluruh siswa dalam satu kelas. 

4. Lembar observasi keterlaksanaan perangkat 
pembelajaran  

Lembar observasi keterlaksanaan perangkat 
pembelajaran disusun untuk memperoleh data lapangan 
tentang kepraktisan perangkat pembelajaran. Data diperoleh 
melalui pengamat (observer) yang mengadakan pengamatan 
terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran di kelas.  

Cara untuk mengumpulkan data lapangan tentang 
kepraktisan perangkat pembelajaran yaitu dengan 
memberikan lembar observasi tersebut  kepada observer  
untuk digunakan dalam mengamati keterlaksanaan aspek-
aspek atau komponen-komponen perangkat pembelajaran 
pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai 
petunjuk yang diberikan.  
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5. Angket respons siswa 
Angket respons terdiri atas angket respons siswa 

terhadap pembelajaran, buku siswa dan  terhadap LKS.  

a. Angket respons siswa terhadap pembelajaran 
Angket ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui 

respons/tanggapan siswa terhadap pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. Angket ini diberikan kepada siswa setelah 
berakhirnya pertemuan terakhir untuk diisi sesuai petunjuk 
yang diberikan. 

b. Angket respons siswa terhadap buku siswa 
Angket ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui 

respons/tanggapan siswa terhadap buku siswa yang 
dipergunakan selama pembelajaran berlangsung. Aspek-
aspek yang direspons oleh siswa mencakup: bahasa, 
istilah/notasi, sistematika, kepraktisan dan penampilan. 
Angket ini diberikan kepada siswa setelah berakhirnya 
pertemuan terakhir untuk diisi sesuai petunjuk yang 
diberikan. 

c. Angket respons siswa terhadap LKS 
Angket ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui 

respons/tanggapan siswa terhadap LKS yang dipergunakan 
selama pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang 
direspons oleh siswa mencakup: bahasa, penampilan, 
sistematika, manfaat, kesesuaian waktu, kesesuaian materi 
dan saran-saran. Angket ini diberikan kepada siswa setelah 
berakhirnya pertemuan terakhir untuk diisi sesuai petunjuk 
yang diberikan. 
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6. Tes hasil belajar 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi dan kemampuan siswa dalam menerapkan 
strategi kognitif dalam pemecahan masalah matematika 
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran maka guru perlu 
menyusun suatu tes yang berdasarkan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. Tes ini disusun dengan mengacu pada 
kompetensi dasar dan indikator, selanjutnya diujicobakan ke 
siswa. Data hasil uji coba ini dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan untuk memperbaiki perangkat yang telah 
disusun. 

H. METODE  PENELITIAN EX-POST FACTO 

1. Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu 
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah kecerdasan emosional yang disimbol X, 
sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar matematika 
yang  disimbol Y. 

2. Desain Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian ex-post facto yang 
bersifat korelasional, yang bertujuan untuk mengetahui 
korelasi antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar 
matematika siswa. 

Desain korelasi antara variabel-variabel penelitian 
dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
 

Keterangan: 
X Y 
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X : menyatakan skor variabel kecerdasan emosional 
Y : menyatakan skor variabel hasil belajar matematika  

3. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 
variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka 
secara operasional diberikan batasan-batasan sebagai 
berikut. 

Kecerdasan emosional yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini adalah kemampuan mengenali perasaan diri 
sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, dan 
mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri serta dalam 
berhubungan dengan orang lain. Indikator yang digunakan 
untuk mengembangkan alat ukur kecerdasan emosional 
adalah: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, 
dan keterampilan sosial. 

Hasil belajar Matematika yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini adalah skor yang dicapai siswa setelah diberikan 
tes hasil belajar matematika berdasarkan materi yang telah 
dipelajari siswa. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas yang  menjadi subyek penelitian yang terdiri atas 
sejumlah siswa. Kelas  tersebut diasumsikan homogen 
berdasarkan keterangan sekolah bidang kurikulum dan 
analisis yang dilakukan oleh peneliti. 

Random sampling merupakan metode yang digunakan 
untuk mengambil enam kelas yang ada. Adapun sampel yang 
terpilih sebagai sampel adalah 40 siswa. Siswa yang dianggap 
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sebagai sampel adalah siswa yang hadir pada semua kegiatan 
penelitian yang jumlahnya 40 orang siswa. 

5. Instrumen Penelitian  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 
penelitian ini, digunakan yaitu  skala penilaian kecerdasan 
emosional. Penyusunan dan pengembangan dari  instrumen  
tersebut akan dibicarakan berikut ini. 

Untuk memperoleh skor kecerdasan emosional dalam 
penelitian ini,  disusun skala penilaian kecerdasan emosional. 
Bentuk alat ukur yang digunakan adalah bentuk  skala 
penilaian model “Likert” dengan empat alternatif jawaban, 
yaitu: baik sekali cukup baik, sedikit, dan tidak sama sekali. 
Rumusan butir-butir pernyataan skala penilaian kecerdasan 
emosional ini, diilhami oleh beberapa contoh butir 
pernyataan skala penilaian b uku “Executif EQ” yang disusun 
oleh Cooper dan Swaf. Skala penilaian kecerdasan 
emosionalini memuat 92 (sembilan puluh dua) butir 
pernyataan. 

Semua butir pernyataan skala penilian kecerdasan 
emosional ini, disusun berdasarkan indikator-indikator: (1) 
kesadaran diri, (2) pengaturan diri, (3) motivasi diri, (4) 
empati, dan (5) keterampilan sosial. Pemilihan indikator-
indikator tersebut bertitik tolak dari kajian pustaka dan 
definisi kecerdasan emosional diuraikan  butir untuk setiap 
indikator ditunjukkan dalam Tabel 3.2. 
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Tabel 6.1 Daftar Spesifikasi Butir-Butir Skala Penilaian 
Kecerdasan Emosional 

No. 
Karakteristik 

Favorable Unfavorable Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
11 
8 
11 
12 

8 
12 
8 
6 
9 

15 
23 
16 
17 
21 

Jumlah 49 43 92 
% 53,26 46,74 100 

    
E.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data tingkat kecerdasan 
emosional (X) digunakan skala penilaian kecerdasan 
emosional. Instrumen yang digunakan adalah instrumen 
yang dibuat oleh peneliti dan mengacu pada instrumen yang 
sudah digunakan oleh Cooper dan Sawaf. 

Data hasil belajar matematika (Y) untuk mengetahui 
tingkat penguasaan siswa terhadap materi matematika 
diperoleh dari hasil ulangan blok matematika siswa yang 
dilaksanakan oleh guru bidang studi. 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini diolah 
dengan menggunakan analisis statistik yaitu statistik 
deskriptif dan statistik inferensial. 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 
karakteristik responden penelitian. Untuk keperluan 
tersebut digunakan tabel frekuensi, persentasi, rata-rata, 
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standar deviasi, modus, nilai maksimum, nilai minimum, 
rentang, varians. 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji 
hipotesis penelitian. Dalam hal ini akan digunakan analisis 
korelasi.  

7. Pengkategorian Skor Responden untuk Masing-Masing 
Variabel 

1.  Variabel Hasil Belajar Matematika  
Hasil tes hasil belajar matematika yang telah diperoleh 

siswa, sebaran skornya disajikan dalam bentuk distribusi 
frekuensi, setelah dikonversi dengan skala lima. 

Menurut Wayan Nurkancana (1986:80) bahwa skala 
adalah suatu pembagian  tingkatan yang terbagi atas lima 
kategori, yaitu:  

tingkat penguasaan 90%-100% dikategorikan “sangat tinggi”,  
tingkat penguasaan 80%-89% dikategorikan “tinggi,  
tingkat penguasaan 65%-79% dikategorikan “sedang”  
tingkat penguasaan 55%-64% dikategorikan “rendah”, dan  
tingkat penguasaan 0%-54% dikategorikan “sangat rendah”. 

Berdasarkan pedoman tersebut, maka kriteria yang 
digunakan untuk menentukan kategori hasil belajar 
matematika siswa adalah sebagai berikut. 

Tabel 6.2 Kriteria Pengkategorian Hasil Belajar 
Matematika  

Interval Tingkat 
Penguasaan (%) 

Kategori 

90% - 100% 
Sangat tinggi 

Tinggi 
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80% - 89% 
65% - 79% 
55% - 64% 
0% - 54% 

Sedang 
Rendah 

Sangat rendah 

 
2.  Variabel Kecerdasan Emosional  

Kriteria yang digunakan untuk pengkategorian 
tingkat kecerdasan emosional dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut (Nurdin, 1997):113). 

Skor 0,00    -    60,55  (perlunya waspada) 
Skor 60,56    -    171,85  (rentan) 
Skor 171,86  -    278,65  (istimewa) 
Skor 278,66   -    337,70  (optimal). 

I. METODE PENELITIAN DESKRIPTIF 
 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 
semua siswa  yang pilih sesuai dengan teknik pengambilan 
sampel tertentu.   

2. Variabel Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang 
menjelaskan karakteristik satu variabel yakni kemampuan 
Siswa dalam menyelesaikan soal program linear. Selanjutnya 
variabel tersebut diuraikan menjadi 4 subvariabel yaitu: (1) 
kemampuan memahami soal program linear, (2) kemampuan 
menyusun rencana strategi penyelesaian soal program linear, 
(3) kemampuan melaksanakan rencana strategi penyelesaian 
soal program linear, dan (4) kemampuan melakukan 
penafsiran jawaban soal program linear.  
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3. Definisi Operasional Variabel 

Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 
program linier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
skor yang diperoleh melalui tes kemampuan menyelesaikan 
soal-soal program linier oleh Siswa. Adapun yang dimaksud 
soal program linear adalah soal matematika berbentuk cerita 
pada pokok bahasan program linear.  

 
1. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tes kemampuan menyelesaikan soal program linier yang 
dikembangkan sendiri oleh penulis dengan bantuan dosen 
pembimbing. Instrumen tersebut digunakan setelah 
diperiksa oleh validator dan dinyatakan memenuhi validitas 
isi. Bentuk tes yang digunakan adalah uraian yang terdiri dari 
4 butir soal. 

 
2. Teknik Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan 

oleh peneliti bersama salah seorang guru matematika, 
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengambilan data 
adalah sebagai berikut: 
a. Peneliti menghubungi tempat penelitian untuk 

pemberitahuan pengambilan data. 
b. Peneliti menghubungi Guru Bidang Studi Matematika dan 

menetapkan waktu pelaksanaan pengambilan data.  
c. Memberikan beberapa penjelasan yang perlu kepada 

siswa terkait dengan pengambilan data berupa 
pemberian tes. 

d. Pemberian tes dilaksanakan selama 90 menit dan selama 
tes berlangsung, pengaturan dan pengawasan dilakukan 



	 	166	 Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika 

sedemikian sehingga memperkecil kemungkian adanya 
kerjasama antar siswa. 

e. Tes yang telah dikerjakan oleh siswa selanjutnya diperiksa 
dan diberi skor. 
 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah 
dengan menggunakan teknik analisis statistik deskripitif. 
Teknik analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk 
mendeskripsikan karakteristik variabel penelitian dengan 
menggunakan skor rata-rata, skor tertinggi, skor terendah, 
rentang skor, modus, median, standar deviasi dan tabel 
frekuensi serta persentase. 

Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk 
menentukan kemampuan menyelesaikan soal program linier 
berdasar pada kategori standar yang dibuat oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Yuliani, 
2005), sebagai berikut: 
1. 0% - 34% dikategorikan sangat rendah. 
2. 35% - 54% dikategorikan rendah. 
3. 55% - 64% dikategorikan sedang. 
4. 65% - 84% dikategorikan tinggi. 
5. 85% - 100% dikategorikan sangat tinggi. 

J. RANGKUMAN 
 
Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan ragam 

penelitian pembelajaran yang berkonteks kelas yang 
dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah 
pembelajaran yang dihadapi, memperbaiki mutu dan hasil 
pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru pembelajaran 
demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Action 
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research dipandang sebagai suatu cara untuk memberi ciri 
bagi seperangkat kegiatan yang direncanakan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan, pada pokoknya ia 
merupakan suatu cara eklektik yang dituangkan ke dalam 
suatu program refleksi-diri (self-reflection) yang ditujuan 
untuk peningkatan mutu pendidikan. Action research adalah 
suatu bentuk penelitian refleleksi-diri yang dilakukan oleh 
para partisipan dalam situasi-situsi sosial (termasuk 
pendidikan) untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran 
(a) preaktek-praktek sosial atau pendidikan yang dilakukan 
sendiri, (b) pengertian mengenai praktek-praktek ini, dan (c) 
situasi-situasi (dan lembaga-lembaga) di mana praktek-
praktek tersebut dilaksanakan. Antara lain, hal yang perlu 
dipahami adalah penelitian tindakan (action research), jenis-
jenis penelitian tindakan (action research), tujuan penelitian 
tindakan (action research), manfaat penelitian tindakan 
(action research), fungsi penelitian tindakan (action 
research), prosedur penelitian tindakan (action research), 
model-model penelitian tindakan (action research), syarat, 
kelebihan dan kelemahan penelitian tindakan (action 
research). 

Penelitian eksperimen dilakukan melalui rancangan 
eksperimen yang digunakan  berbagai  design penelitian. 
Antara lain, hal yang dapat dilakukan melalui pendekatan 
penelitian eksperimen adalah jenis penelitian eksperimen 
(experimental research), variabel dan desain eksperimen 
(experimental research), definisi operasional variabel 
eksperimen (experimental research), instrumen penelitian 
eksperimen (experimental research), penentuan satuan 
eksperimen (experimental research), teknik pengumpulan 
data eksperimen (experimental research), dan teknik analisis 
data eksperimen (experimental research). 
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Penelitian pengembangan model/perangkat 
pembelajaran buku siswa (BS), buku mahasiswa (BM), buku 
guru (BG), lembar kegiatan siswa (LKS), lembar kerja 
mahasiswa (LKM), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
dan brosur strategi kognitif (BSK). Prosedur pengembangan 
perangkat/model pengembangan perangkat yang digunakan 
dalam penelitian ini mengacu pada pengembangan  four D 
Models (model 4-D) yang terdiri atas empat tahap, yaitu 
pendefinisian (define), perancangan (design), 
pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate), 
sebagaimana dikemukakan oleh Thiagarajan. Penelitian 
pengembangan, antara lain dapat dilakukan dengan 
memahami jenis penelitian pengembangan (R & D), prosedur 
pengembangan (R & D) perangkat, tahap pendefinisian 
(define) dalam penelitian pengembangan (R & D), tahap 
design (perancangan) penelitian pengembangan (R & D), 
tahap develope (pengembangan) penelitian pengembangan 
(R & D), dan tahap penyebaran (disseminate) penelitian 
pengembangan (R & D). 

 Penelitian ini adalah penelitian ex-post facto yang 
bersifat korelasional, yang bertujuan untuk mengetahui 
korelasi, pengaruh, dan sebagainya sehingga terkait dengan 
ini hal yang perlu dipahami adalah variabel penelitian ex-post 
facto, design penelitian ex-post facto, definisi operasional 
variabel penelitian ex-post facto, populasi dan sampel 
penelitian ex-post facto, Instrumen penelitian penelitian ex-
post facto, teknik pengumpulan data penelitian ex-post facto, 
dan teknik analisis data penelitian ex-post facto. 

Penelitian deskriptif yang menjelaskan karakteristik 
satu atau lebih variabel penelitian. Penelitian ini 
memungkinkan untuk memahami populasi dan sampel 
penelitian deskriptif, variabel penelitian deskriptif, definisi 



	169	Dr. Muhammad ILyas, M.Pd. 

operasional variabel penelitian deskriptif, instrumen 
penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data penelitian 
deskriptif, dan teknik analisis data penelitian deskriptif. 

2.  SOAL-SOAL  
 

1. Bagaimanakah memahami penelitian tindakan (action 
research), jenis-jenis penelitian tindakan (action 
research), tujuan penelitian tindakan (action research), 
manfaat penelitian tindakan (action research), fungsi 
penelitian tindakan (action research), prosedur 
penelitian tindakan (action research), model-model 
penelitian tindakan (action research), syarat, kelebihan 
dan kelemahan penelitian tindakan (action research)?  

2. Bagaimanakah memahami jenis penelitian eksperimen 
(experimental research), variabel dan desain eksperimen 
(experimental research), definisi operasional variabel 
eksperimen (experimental research), instrumen 
penelitian eksperimen (experimental research), 
penentuan satuan eksperimen (experimental research), 
teknik pengumpulan data eksperimen (experimental 
research), dan teknik analisis data eksperimen 
(experimental research)? 

3. Bagaimanakah memahami jenis penelitian 
pengembangan (R & D), prosedur pengembangan (R & D) 
perangkat, tahap pendefinisian (define) dalam penelitian 
pengembangan (R & D), tahap design (perancangan) 
penelitian pengembangan (R & D), tahap develope 
(pengembangan) penelitian pengembangan (R & D), dan 
tahap penyebaran (disseminate) penelitian 
pengembangan (R & D)? 



	 	170	 Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika 

4. Bagaimanakah memahami variabel penelitian ex-post 
facto, design penelitian ex-post facto, definisi operasional 
variabel penelitian ex-post facto, populasi dan sampel 
penelitian ex-post facto, Instrumen penelitian penelitian 
ex-post facto, teknik pengumpulan data penelitian ex-
post facto, dan teknik analisis data penelitian ex-post 
facto? 

5. Bagaimanakah memahami populasi dan sampel 
penelitian deskriptif, variabel penelitian deskriptif, 
definisi operasional variabel penelitian deskriptif, 
instrumen penelitian deskriptif, teknik pengumpulan 
data penelitian deskriptif, dan teknik analisis data 
penelitian deskriptif? 
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Bab ini menyajikan bagian-bagian dari analisis 
data hasil penelitian pendidikan yang 
meliputi:

 
ü Deskripsi Umum 
ü Deskripsi Khusus 
ü Kajian Konseptual 
ü Analisis Deskriptif 
ü Analisis Inferensial 
ü Rangkuman 
ü Soal-Soal 
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A. DESKRIPSI UMUM 

agian ini mengkaji analisis data statistika deskriptif dan 
inferensial penelitian tindakan (action research), 
penelitian eksperimen, penelitian pengembangan (R 

& D), penelitian ex-post facto, dan penelitian deskriptif.  
Materi ini perlu dikuasai oleh mahasiswa dan mereka yang 
berprofesi kependidikan dalam upaya pengembangan 
penelitian dalam bidang pendidikan. 

B. DESKRIPSI KHUSUS 

Bagian ini mempunyai tujuan:  
1. Memahami analisis data statistika deskriptif dan 

inferensial penelitian tindakan (action research). 
2. Memahami analisis data statistika deskriptif dan 

inferensial penelitian eksperimen. 
3. Memahami analisis data statistika deskriptif dan 

inferensial penelitian pengembangan (R & D). 
4. Memahami analisis data statistika deskriptif dan 

inferensial penelitian ex-post facto. 
5. Memahami analisis data statistika deskriptif dan 

inferensial penelitian deskriptif. 
 

C. KAJIAN KONSEPTUAL 

Bagian ini mencakup kajian konseptual sebagai 
berikut:  

1. Analisis data statistika deskriptif dan inferensial 
penelitian tindakan (action research). 

2. Analisis data statistika deskriptif dan inferensial 
penelitian eksperimen. 

B 
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3. Analisis data statistika deskriptif dan inferensial 
penelitian pengembangan (R & D). 

4. Analisis data statistika deskriptif dan inferensial 
penelitian ex-post facto. 

5. Analisis data statistika deskriptif dan inferensial 
penelitian deskriptif. 
 

D. Teknik Analisis Deskiriptif  

Tiro (2000) mengemukakan bahwa analisis 
deskriptif bertujuan untuk menyajikan data atau hasil 
pengamatan secara singkat dan jelas. Penyajian data 
tersebut dapat berbentuk distribusi frekuensi, nilai rata-rata, 
median, modus, simpangan baku dan variansi. Analisis 
deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 
mendeskripsikan skor rata-rata kemampuan pemahaman 
konsep, kemampuan penalaran dan komunikasi, dan 
kemampuan pemecahan masalah pada siswa untuk materi 
pokok pecahan sebelum dan setelah diajar melalui 
pendekatan pengajuan dan pemecahan masalah dalam 
pembelajaran matematika berbasis kooperatif. 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan  tingkat 
pencapaian kompetensi belajar siswa yang  terdiri dari 
tingkat kemampuan pemahaman konsep, kemampuan 
penalaran dan komunikasi dan kemampuan pemecahan 
masalah siswa adalah kriteria yang dikemukakan oleh 
Nurkancana (1986) yaitu sebagai berikut: 

1. Tingkat  penguasaan   0% - 54%  dikategorikan sangat 
rendah 

2. Tingkat penguasaan 55% - 64% dikategorikan  rendah 
3. Tingkat penguasaan 65% - 79% dikategorikan sedang 
4. Tingkat penguasaan 80% - 89% dikategorikan tinggi 
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5. Tingkat penguasaan 90% - 100% dikategorikan sangat 
tinggi 

1. Teknik Analisis Data Uji Coba 

Untuk menganalisis data pada pengembangan 
perangkat pembelajaran ini digunakan teknik analisis  
statistik deskriptif. Data yang dianalisis adalah: Analisis data 
hasil validasi perangkat pembelajaran 
 Data hasil validasi para ahli untuk masing-masing 
perangkat pembelajaran dianalisis dengan 
mempertimbangkan masukan, komentar, dan saran-saran 
dari validator. Hasil analisis tersebut dijadikan sebagai 
pedoman untuk merevisi perangkat pembelajaran. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses 
analisis data kevalidan perangkat pembelajaran yang 
meliputi RPP, LKS, buku guru dan buku siswa adalah sebagai 
berikut: 

1. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian ahli ke 
dalam tabel  yang meliputi:  (1) aspek (Ai), (2) 
kriteria (Ki), (3) hasil penilaian validator (Vji); 

2. Mencari rerata hasil penilaian ahli untuk setiap 

kriteria dengan rumus: , dengan: 

 = rerata kriteria ke-i 

 = skor hasil penilaian terhadap kriteria ke-i 
oleh penilai ke-j 

 = banyak penilai 
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3. Mencari rerata tiap aspek dengan rumus: 

 , dengan: 

 = rerata aspek ke-i 

 = rerata untuk aspek ke-i kriteria ke-j 

 = banyak kriteria dalam aspek ke-i 

4. Mencari rerata total ( ) dengan rumus: 

 , dengan: 

 = rerata total 

 = rerata aspek ke-i 

 = banyak aspek  

5. Menentukan kategori validitas setiap kriteria  

atau rerata aspek  atau rerata total  
dengan  kategori validasi yang telah ditetapkan; 

6. Kategori validitas yang dikutip dari Nurdin 
(2007) sebagai berikut: 

  sangat valid 

  valid  

  cukup valid 

            tidak valid 

 Keterangan : 

1
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 GM = untuk mencari validitas setiap kriteria 

 M = untuk mencari validitas setiap aspek 

 M = untuk mencari validitas keseluruhan 
aspek 

Kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa 
perangkat pembelajaran memiliki derajat validitas yang 
memadai adalah nilai untuk keseluruhan aspek minimal 
berada dalam kategori cukup valid dan nilai untuk setiap 
aspek minimal berada dalam kategori valid. Jika tidak 
demikian, maka perlu dilakukan revisi berdasarkan saran dari 
para validator atau dengan melihat kembali aspek-aspek 
yang nilainya kurang. Selanjutnya dilakukan validasi ulang 
lalu dianalisis kembali. Demikian seterusnya sampai 
memenuhi nilai M minimal berada di dalam kategori valid. 

2. Analisis data kemampuan guru mengelola 
pembelajaran  

   Penilaian dilakukan dengan mengamati kelas setiap 
kali tatap muka. Pengamatan dilakukan oleh observer yang 
sudah dilatih sehingga dapat mengoperasikan lembar 
pengamatan secara benar. Pengamatan dilakukan terhadap 
kemampuan guru mengelola pembelajaran yang dijabarkan 
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dari hasil 
penilaian observer ditentukan nilai rerata hasil pengamatan 
kemampuan guru (KG). Selanjutnya nilai KG ini 
dikonfirmasikan dengan interval penentuan kategori 
kemampuan guru mengelola pembelajaran yang dikutip dari 
Nurdin (2007), yaitu: 

iK

iA

X

X

iA
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   berarti sangat tinggi 

  berarti tinggi 

  berarti cukup/sedang 

  berarti rendah 

   berarti sangat rendah 

Kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa 
kemampuan guru mengelola pembelajaran memadai adalah 
nilai KG minimal berada dalam kategori tinggi berarti 
penampilan guru dapat dipertahankan. Jika nilai KG berada 
dalam kategori lainnya, maka guru harus meningkatkan 
kemampuannya dengan memperhatikan kembali aspek-
aspek yang nilainya kurang. Selanjutnya dilakukan kembali 
pengamatan terhadap kemampuan guru mengelola 
pembelajaran, lalu dianalisis kembali. Demikian seterusnya 
sampai memenuhi nilai KG minimal berada dalam kategori 
cukup/sedang. 

3. Analisis data aktivitas siswa 

Data hasil observasi aktivitas siswa selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung, selanjutnya dianalisis dan 
dideskripsikan. Analisis hasil pengamatan terhadap aktivitas 
siswa meliputi: 

1. Menghitung frekuensi rata-rata tiap indikator tiap 
pertemuan dilakukan dengan cara menjumlahkan 
frekuensi aspek yang dimaksud dibagi banyaknya 
siswa yang diamati.  

2. Menghitung persentase tiap indikator tiap pertemuan 
dilakukan dengan cara membagi frekuensi rata-rata 

KG 4,5≥

3,5 KG 4,5≤ <

2,5 KG 3,5≤ <

1,5 KG 2,5≤ <

KG 1,5<
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tiap indikator tiap pertemuan dengan jumlah 
frekuensi semua indikator pada pertemuan tersebut 
dikali 100%. 

Selanjutnya persentase waktu untuk setiap 
indikator  dirujuk terhadap kriteria pencapaian waktu 
ideal aktivitas siswa dan guru sebagai berikut: 

1. Waktu ideal yang digunakan siswa untuk mengikuti 
dengan cermat penyajian materi strategi kognitif oleh 
guru adalah 20 menit atau 22% dari waktu yang 
tersedia pada setiap pertemuan, sehingga batas 
toleransi pencapaian waktu ideal aktivitas siswa untuk 
indikator  tersebut ditetapkan dari 17% - 27%. 

2. Waktu ideal yang digunakan siswa untuk membaca 
LKS, buku siswa dan brosur strategi kognitif adalah 15 
menit atau 17% dari waktu yang tersedia pada setiap 
pertemuan, sehingga batas toleransi pencapaian 
waktu ideal aktivitas siswa untuk indikator  tersebut 
ditetapkan dari   12% - 22%. 

3. Waktu ideal yang digunakan siswa untuk merespon 
penjelasan guru, baik melalui pertanyaan, memberi 
saran, maupun menanggapi atau memberi komentar 
adalah 15 menit atau 17% dari waktu yang tersedia 
pada setiap pertemuan, sehingga batas toleransi 
pencapaian waktu ideal aktivitas siswa untuk 
indikator  tersebut ditetapkan dari 12% - 22%. 

4. Waktu ideal yang digunakan siswa untuk melakukan 
aktivitas memperhatikan umpan balik yang 
disampaikan oleh guru adalah 15 menit 17% dari waktu 
yang tersedia pada setiap pertemuan, sehingga batas 
toleransi pencapaian waktu ideal aktivitas siswa untuk 
indikator  tersebut ditetapkan dari 12% - 22%. 
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5. Waktu ideal yang digunakan siswa untuk melakukan 
pelatihan kognitif (heuristik, berpikir induktif, berpikir 
deduktif, berpikir maju atau berpikir mundur), dalam 
memecahkan masalah melalui LKS adalah 25 menit 
atau 27% dari waktu yang tersedia pada setiap 
pertemuan. Sehingga batas toleransi pencapaian 
waktu ideal aktivitas siswa untuk indikator ini 
ditetapkan dari 22 % - 32 %. 

6. Waktu ideal yang digunakan siswa untuk melakukan 
kegiatan lain dalam tugas, misalnya menunjukkan 
gerakan seperti sedang berpikir, memperhatikan 
pekerjaan teman, dan sebagainya adalah 0 menit atau 
0% dari waktu yang tersedia pada setiap pertemuan, 
sehingga batas toleransi pencapaian waktu ideal 
aktivitas siswa untuk indikator  tersebut ditetapkan 
dari 0% - 5%. 

7. Waktu ideal yang digunakan siswa untuk melakukan 
kegiatan lain diluar tugas, misalnya tidak 
memperhatikan penjelasan guru, atau melakukan 
aktivitas yang tidak berkaitan dengan KBM (seperti 
ngantuk, tidur, ngobrol, melamun, dan sebagainya) 
adalah 0 menit atau 0% dari waktu yang tersedia pada 
setiap pertemuan, sehingga batas toleransi 
pencapaian waktu ideal aktivitas siswa untuk 
indikator  tersebut ditetapkan dari 0% - 5%. 

 Aktivitas siswa dikatakan ideal, apabila enam dari 7 
kriteria batas toleransi pencapaian waktu ideal yang 
digunakan dipenuhi. Dengan catatan kriteria batas toleransi 5 
harus dipenuhi, dengan pertimbangan 5 merupakan kegiatan 
inti dalam pembelajaran ini. Adapun penentuan persentase 
waktu dari masing-masing bagian di atas didasarkan pada 
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waktu yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut 
pada RPP. 

4. Analisis data keterlaksanaan perangkat pembelajaran 

Kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data 
keterlaksanaan perangkat pembelajaran adalah sebagai 
berikut: 

1. Melakukan rekapitulasi hasil pengamatan 
keterlaksanaan perangkat pembelajaran  yang 
meliputi: (1) aspek (Ai), (2) kriteria (Ki); 

2. Mencari rerata setiap aspek pengamatan setiap 

pertemuan dengan rumus: , 

dengan: 
 = rerata aspek ke-i pertemuan ke-m 

 = hasil pengamatan untuk aspek ke-i kriteria 
ke-j 

  =  banyak kriteria dalam aspek ke-i 

3. Mencari rerata tiap aspek pengamatan untuk t 
kali pertemuan dengan rumus: 

 , dengan: 

 = rerata aspek ke-i 

 = rerata untuk aspek ke-i pertemuan ke-m 
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4. Mencari rerata total ( ) dengan rumus: 

 , dengan: 

 = rerata total, 

 = rerata aspek ke-i, 

 = banyak aspek. 

5. Menentukan kategori keterlaksanaan setiap 
aspek atau keseluruhan aspek dengan 
mencocokkan rerata setiap aspek  atau rerata 

total  dengan  kategori yang telah ditetapkan; 
6. Kategori keterlaksanaan setiap aspek atau 

keseluruhan aspek keterlaksanaan perangkat 
yang dikutip dari Nurdin (2007) sebagai berikut: 

  terlaksana seluruhnya 

  terlaksana sebagian 

  tidak terlaksana 

 Keterangan: 

 M = untuk mencari keterlaksanaan setiap 
aspek 

 M = untuk mencari keterlaksanaan 
keseluruhan aspek 

Kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa 
perangkat pembelajaran memiliki derajat keterlaksanaan 
yang memadai adalah nilai  dan  minimal berada dalam 
kategori terlaksana sebagian. Jika nilai M berada di dalam 

X

1

n

i
i
A

X
n

==
∑

X

iA

n

iA
X

1,5 2M≤ ≤

0,5 1,5M≤ <

0,0 0,5M≤ <

iA

X

X iA



	 	182	 Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika 

ketegori lainnya, maka perlu dilakukan revisi dengan melihat 
kembali aspek-aspek yang nilainya kurang. Selanjutnya 
dilakukan kembali pengamatan terhadap keterlaksanaan 
perangkat hasil revisi, lalu dianalisis kembali. Demikian 
seterusnya sampai memenuhi nilai M minimal berada di 
dalam kategori sebagian besar yang terlaksana. 

5. Analisis data respons siswa  

Data respons siswa terhadap pembelajaran terbagi 
atas dua aspek, yaitu:    (1) respons siswa terhadap buku 
siswa, dan (2) respons siswa terhadap LKS. Kegiatan yang 
dilakukan untuk menganalisis data respons siswa dalam dua 
aspek tersebut relatif sama, yakni melalui langkah-langkah 
sebagai berikut: 

1. Menghitung banyaknya siswa yang memberi respons 
positif sesuai dengan aspek yang ditanyakan, kemudian 
menghitung persentasenya; 

2. Menentukan kategori untuk respons positif siswa 
dengan cara mencocokkan hasil persentase dengan 
kriteria yang ditetapkan; 

3. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa respons siswa 
belum positif, maka dilakukan revisi terhadap 
perangkat yang tengah dikembangkan. 

  Kriteria yang ditetapkan untuk mengatakan bahwa 
para siswa memiliki respons positif terhadap buku siswa dan 
LKS adalah lebih dari 50% dari mereka memberi respons 
positif terhadap minimal 70% jumlah aspek yang ditanyakan. 
Respons positif siswa terhadap pembelajaran dikatakan 
tercapai apabila kriteria respons positif siswa untuk aspek 
buku siswa dan LKS terpenuhi. (Nurdin, 2007) 
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6. Analisis hasil belajar siswa 

 Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif. Data mengenai hasil belajar matematika siswa 
dianalisis secara kuantitatif. Untuk analisis data secara 
kuantitatif digunakan statistik deskriptif untuk 
mendeskripsikan  tingkat kemampuan pemecahan masalah 
siswa setelah dilakukan pembelajaran melalui penerapan 
strategi kognitif.  

Penskoran hasil tes siswa yang menggunakan skala 
bebas bergantung dari bobot butir soal itu. Banyaknya skor 
yang didapat tergantung dari banyaknya langkah-langkah 
penyelesaian yang dibuat. Kemampuan siswa dapat 
dikelompokkan dalam skala lima berdasarkan teknik 
kategorisasi standar yang ditetapkan oleh Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan (Martini, 2005), yaitu: 

1. Kemampuan 85% - 100% atau skor 85 – 100 
dikategorikan sangat   tinggi; 

2.  Kemampuan 65% - 84% atau skor 65 – 84 
dikategorikan tinggi; 

3.  Kemampuan 55% - 64% atau skor 55 – 64 
dikategorikan sedang; 

4.  Kemampuan 35% - 44% atau skor 35 – 54 
dikategorikan rendah; 

5.  Kemampuan 0% - 34% atau skor 0 – 34 
dikategorikan sangat rendah. 

Seorang siswa berhasil dalam belajar jika berada 
pada kategori minimal tinggi. Pembelajaran dikatakan 
berhasil jika minimal 85% siswa berada pada kategori minimal 
tinggi. 
Secara umum perangkat pembelajaran memenuhi kriteria 
kevalidan jika nilai dari keseluruhan aspek perangkat X
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minimal berada dalam kategori cukup valid dan nilai  untuk 
setiap aspek minimal berada dalam kategori valid . Perangkat 
pembelajaran memenuhi kriteria kepraktisan jika nilai  dan 

 dari hasil pengamatan keterlaksanaan perangkat minimal 
berada dalam kategori terlaksana sebagian. Selanjutnya 
perangkat pembelajaran memenuhi kriteria efektif jika 
minimal 3 dari 4 kriteria keefektifan  yakni  (1) respons siswa 
positif terhadap LKS dan buku siswa, yakni apabila lebih dari 
50% siswa memberi respons positif terhadap minimal 70% 
jumlah aspek yang ditanyakan.,  (2) aktivitas siswa ideal, 
apabila lima dari enam kriteria batas toleransi pencapaian 
waktu ideal yang digunakan dipenuhi,                 (3) kemampuan 
guru mengelola pembelajaran memadai, apabila nilai KG 
minimal berada dalam kategori tinggi, dan (4) siswa berhasil 
dalam belajar apabila minimal 85% siswa berada pada 
kategori minimal tinggi, dipenuhi dengan syarat kriteria 4 
(hasil belajar) harus dipenuhi. 

Data tentang aktivitas siswa, aktivitas guru dan 
respon guru akan dianalisis secara deskriptif. Sedangkan 
statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian, khusus untuk mengetahui pencapaian 
kompetensi belajar matematika siswa pada materi pokok 
pecahan  yang meliputi  kemampuan pemahaman konsep, 
kemampuan penalaran dan komunikasi, kemampuan 
pemecahan  masalah sebelum dan setelah  diajar melalui 
pendekatan pengajuan dan pemecahan masalah  dalam 
pembelajaran matematika berbasis kooperatif akan 
digunakan analisis statistik inferensial (uji-t) dengan 
menggunakan software program Statistical Package Social 
Sciences (SPSS). 

iA

X

iA
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     Untuk memenuhi asumsi  kenormalan, maka 
pasangan hipotesis yang akan diuji adalah: 

   Ho :  Data berasal dari distribusi normal 
                             lawan 
   H1 :  Data tidak berasal dari distribusi  normal 

Untuk data  kemampuan pemahaman konsep pecahan, 
hasil analisis  dengan  One – Sample Kolmogorof – Semirnov 
Test diperoleh nilai probabilitas  p = 0,812 dibandingkan 
dengan nilai signifikansi α = 0,05  ternyata p > α.  Ini 
menunjukkan bahwa data kemampuan pemahaman konsep 
berasal dari distribusi normal. 

Untuk data  kemampuan penalaran  dan komunikasi  
pecahan, hasil analisis  dengan   One – Sample    Kolmogorof – 
Semirnov Test   diperoleh   nilai    probabilitas  p = 0,310  
dibandingkan dengan nilai signifikansi α = 0,05  ternyata       p 
> α.  Ini menunjukkan bahwa data kemampuan penalaran dan 
komunikasi berasal dari distribusi normal. 

Untuk data  kemampuan pemecahan masalah  pecahan, 
hasil analisis  dengan  One – Sample Kolmogorof – Semirnov 
Test diperoleh nilai probabilitas  p = 0,418 dibandingkan 
dengan nilai signifikansi α = 0,05  ternyata p > α.  Ini 
menunjukkan bahwa data kemampuan pemecahan masalah 
berasal dari distribusi normal. 

E. Analisis  inferensial 
 

Tiro (2000) mengemukakan bahwa analisis  inferensial 
bertujuan untuk melakukan generalisasi yang meliputi 
estimasi (perkiraan) dan pengujian hipotesis berdasarkan 
suatu data atau sampel. Dengan demikian untuk menguji 
hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
analisis statistic inferensial. 
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           Untuk  pengujian hipotesis penelitian digunakan uji t. 
Pengolahan data dilakukan dengan memakai program 
komputer yaitu software program Statistical Package Social 
Sciences (SPSS) versi 15. 

Data tentang aktivitas siswa, aktivitas guru dan 
respon guru akan dianalisis secara deskriptif. Sedangkan 
statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian, khusus untuk mengetahui pencapaian 
kompetensi belajar matematika siswa pada materi pokok 
pecahan  yang meliputi  kemampuan pemahaman konsep, 
kemampuan penalaran dan komunikasi, kemampuan 
pemecahan  masalah sebelum dan setelah  diajar melalui 
pendekatan pengajuan dan pemecahan masalah  dalam 
pembelajaran matematika berbasis kooperatif akan 
digunakan analisis statistik inferensial (uji-t) dengan 
menggunakan software program Statistical Package Social 
Sciences (SPSS). 

     Untuk memenuhi asumsi  kenormalan, maka 
pasangan hipotesis yang akan diuji adalah: 

   Ho :  Data berasal dari distribusi normal 
                             lawan 
   H1 :  Data tidak berasal dari distribusi  normal 

Untuk data  kemampuan pemahaman konsep pecahan, 
hasil analisis  dengan  One – Sample Kolmogorof – Semirnov 
Test diperoleh nilai probabilitas  p = 0,812 dibandingkan 
dengan nilai signifikansi α = 0,05  ternyata p > α.  Ini 
menunjukkan bahwa data kemampuan pemahaman konsep 
berasal dari distribusi normal. 

Untuk data  kemampuan penalaran  dan komunikasi  
pecahan, hasil analisis  dengan   One – Sample    Kolmogorof – 
Semirnov Test   diperoleh   nilai    probabilitas  p = 0,310  
dibandingkan dengan nilai signifikansi α = 0,05  ternyata       p 
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> α.  Ini menunjukkan bahwa data kemampuan penalaran dan 
komunikasi berasal dari distribusi normal. 

Untuk data  kemampuan pemecahan masalah  pecahan, 
hasil analisis  dengan  One – Sample Kolmogorof – Semirnov 
Test diperoleh nilai probabilitas  p = 0,418 dibandingkan 
dengan nilai signifikansi α = 0,05  ternyata p > α.  Ini 
menunjukkan bahwa data kemampuan pemecahan masalah 
berasal dari distribusi normal. 

F. RANGKUMAN   
 
Analisis data statistika deskriptif dalam penelitian 

tindakan (action research) dapat dilakukan dalam berbagai 
ragam penelitian tentang pembelajaran yang berkonteks 
kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-
masalah pembelajaran yang dihadapi, memperbaiki mutu 
dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru 
pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil 
pembelajaran.  

Analisis data statistika deskriptif dan inferensial 
penelitian eksperimen dapat dilakukan melalui rancangan 
eksperimen yang digunakan  berbagai  design penelitian. 
Antara lain, hal yang dapat dilakukan melalui pendekatan 
penelitian eksperimen adalah jenis penelitian eksperimen 
(experimental research), variabel dan desain eksperimen 
(experimental research), definisi operasional variabel 
eksperimen (experimental research), instrumen penelitian 
eksperimen (experimental research), penentuan satuan 
eksperimen (experimental research), teknik pengumpulan 
data eksperimen (experimental research), dan teknik analisis 
data eksperimen (experimental research). 
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Analisis data statistika deskriptif penelitian 
pengembangan (R & D) dapat dilakukan dengan memahami 
jenis penelitian pengembangan (R & D), prosedur 
pengembangan (R & D) perangkat, tahap pendefinisian 
(define) dalam penelitian pengembangan (R & D), tahap 
design (perancangan) penelitian pengembangan (R & D), 
tahap develope (pengembangan) penelitian pengembangan 
(R & D), dan tahap penyebaran (disseminate) penelitian 
pengembangan (R & D). 

 Analisis data statistika deskriptif dan inferensial 
penelitian ex-post facto dapat dilakukan untuk mengetahui 
korelasi, pengaruh, dan sebagainya sehingga terkait dengan 
ini hal yang perlu dipahami adalah variabel penelitian ex-post 
facto, design penelitian ex-post facto, definisi operasional 
variabel penelitian ex-post facto, populasi dan sampel 
penelitian ex-post facto, Instrumen penelitian penelitian ex-
post facto, teknik pengumpulan data penelitian ex-post facto, 
dan teknik analisis data penelitian ex-post facto. 

Analisis data statistika dalam penelitian deskriptif 
memungkinkan untuk memahami populasi dan sampel 
penelitian deskriptif, variabel penelitian deskriptif, definisi 
operasional variabel penelitian deskriptif, instrumen 
penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data penelitian 
deskriptif, dan teknik analisis data penelitian deskriptif. 

G. SOAL-SOAL  
 

1. Bagaimanakah memahami analisis data statistika 
deskriptif dalam penelitian tindakan (action research)? 

2. Bagaimankah memahami analisis data statistika 
deskriptif dan inferensial penelitian eksperimen? 
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3. Bagaimanakah memahami analisis data statistika 
deskriptif penelitian pengembangan (R & D)? 

4. Bagaimanakah memahami analisis data statistika 
deskriptif dan inferensial penelitian ex-post facto? 

5. Bagaimanakah memahami analisis data statistika dalam 
penelitian deskriptif? 
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CONTOH HASIL 

PENELITIAN/SINOPSIS 
DENGAN PARADIGMA 

YANG BERBEDA 
  

Berikut disajikan contoh-contoh/sinopsis hasil 
penelitian pendidikan Matematika dengan paradigma 
yang berbeda. Contoh penelitian meliputi:

 
ü Penelitian Deskriptif 
ü Penelitian Kualitatif 
ü Penelitan Tindakan Kelas (PTK) 
ü Penelitian Eksperimen (Komparasi dan Kuasi) 
ü Penelitian Ex-Post Facto (Analisis Regresi dan Jalur) 
ü Penelitian Pengembangan (Model dan Perangkat) 
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CONTOH PENELITIAN 
DESKRIPTIF 
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ANALISIS GAYA BERPIKIR SISWA SMP TIPE FI-FD DIKAITKAN DENGAN 

KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA 
VARIABEL*) 

Muhammad Ilyas **) 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan profil gaya berpikir siswa SMP 
berdasarkan gaya konitif field dependent (FD) dan field independent (FI), dalam 
kaitannya dengan prestasi mereka dalam menyelesaikan soal-soal sistem 
persamaan linier dua variabel. Penelitian ini memberikan manfaat untuk digunakan 
sebagai suatu pertimbangan bagi guru dalam melayani/membimbing siswa 
berdasarkan gaya individual yang dimiliki mereka dalam belajar matematika. 
Selain itu, juga akan menjadi umpan balik dalam menilai apakah pengajaran yang 
terlaksana selama ini sebagai masukan instrumental, memberikan dampak berarti 
bagi pengembangan prestasi belajar siswa. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan 
bahwa: (1) siswa FD dan FI pada umumnya berpikir sekuensial konkret; (2) Gaya 
berpikir siswa FD dan FI mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa; dan 
(3) prestasi belajar siswa FI lebih baik dibandingkan siswa FD. Sebagai implikasi yang 
diperoleh dari hasil penelitian ini, disarankan agar pembelajaran matematika dioptimalkan 
interaksi antara siswa FI dan FD, dan memberikan pembelajaran yang banyak 
berkaitan dengan dunia nyata siswa. Pembelajaran hendaknya dimulai dari hal yang 
realistik bagi siswa ke hal yang abstrak, karena siswa kelas VIII SMP cara 
berpikirnya masih didominasi sekuensial konkret.. 

Kata Kunci: Sistem Persamaan Linier, Gaya Berpikir FI-FD  

																																																								
*)		Dibiayai	oleh	Direktorat	Jenderal	Pendidikan	Tinggi	Departemen	Pendidikan	
Nasional,	Sesuai	Surat	Perjanjian	Pelaksanaan	Hibah	Penelitian	Nomor:	
011/SP2H/PP/DP2M/III/2007,	Tanggal	29	Maret	2007.	

**)	Dosen	Prodi	Pendidikan	Matematika	FKIP	Universitas	Cokroaminoto	Palopo.	
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Abstract 

This study aimed at describing the profile of SMP students’ thinking style based 
upon two cognitive styles: field independent (FI) and field dependent (FD), in 
relation with their achievement in solving the system of linear equation with two 
variables. The significance of the study is that the finding can be considered by 
the teachers in facilitating students in their learning mathematics based upon the 
teaching process as instrumental input whether it has given significant influence 
in improving students’ achievement. Research findings show that: (1) field 
dependent students and field independent students generally think with 
concrete sequential style; (2) the thinking style of field dependent and field 
independent students students has influence toward learning achievement; and 
(3) the achievement of field independent students is better than that of field 
dependent students.  As implication of the study, it is suggested that, in learning 
mathematics, the interacting between field dependent and field independent 
student should be optimized. Also, learning process should involve students’ real 
world. Finally, learning process should be started from realistic events and move 
forward to abstract things because most students still implement thinking styles 
of concrete sequential. 

Key Words: the system of linear equation, thinking style FI-FD  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 Matematika sebagai salah satu sarana berpikir ilmiah sangat 

diperlukan untuk menumbuh-kembangkan kemampuan berpikir logis, 
sistematis dan kritis. Demikian pula matematika telah menunjukkan 
kekuatannya dengan adanya penerapan matematika pada bidang-bidang 
lain dan pada kehidupan sehari-hari. Menurut Hudoyo (1988) bahwa setiap 
teori matematika harus memperhitungkan kekuatan matematika yaitu 
penerapannya pada bidang-bidang lain. 

Dalam kurikulum matematika 2004 (Depdiknas, 2004), 
dikemukakan bahwa tujuan umum pendidikan matematika di SMP 
ditekankan kepada siswa untuk memiliki: (1) kemampuan yang berkaitan 
dengan matematika yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah 
matematika, pelajaran lain, ataupun masalah yang berkaitan dengan 
kehidupan nyata; (2) kemampuan menggunakan matematika sebagai alat 
komunikasi; dan (3) kemampuan menggunakan matematika sebagai cara 
bernalar yang dapat dialih gunakan pada setiap keadaan, seperti berpikir 
kritis, berpikir logis, berpikir sistematis, bersifat objektif, bersifat jujur, 
bersifat disiplin dalam memandang dan menyelesaikan masalah.  

 Dalam kaitan dengan tujuan pengajaran matematika, Soedjadi 
(1992) menyatakan bahwa pengajaran matematika di setiap jenjang 
persekolahan pada dasarnya mengacu pada dua tujuan pokok, yaitu 
tujuan formal dan tujuan material. Tujuan formal matematika adalah 
tujuan yang berkaitan dengan penataan nalar dan pembentukan sikap 
anak didik, sedangkan tujuan material pengajaran matematika adalah tujuan 
yang berkaitan dengan penggunaan dan penerapan matematika, baik 
dalam bidang matematika sendiri maupun bidang lainnya. Salah satu 
materi matematika sekolah yang sering diberikan sebagai contoh 
penerapan adalah sistem persamaan linier (SPL). 

Berbagai penelitian melaporkan bahwa siswa SMP masih 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah SPL dua variable. 
Masalah ini sangat terkait dengan kemampuan belajar siswa berdasarkan 
gaya kognitif yang dimilikinya. Untuk itu, perlu dianalisis bagaimana gaya 
berpikir siswa ditinjau dari gaya kognitif yang dimilikinya? dan bagaimana 
dampaknya terhadap prestasi belajar pada SPL dua variable? 

Gaya kognitif yang sangat berkaitan dengan kemampuan belajar 
siswa adalah (1) gaya kognitif menurut pengertian dari Witkin, yaitu gaya 
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kognitif tipe field dependent (FD) dan gaya kognitif tipe field 
independent (FI), dan (2) gaya kognitif yang diartikan sebagai gaya 
berpikir berdasarkan pengertian dari Gregorc, yaitu gaya berpikir 
sekuensial konkret (SK), acak konkret (AK), acak abstrak (AA), dan 
sekuensial Abstrak (SA).  

 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah:   
1. Bagaimana profil gaya berpikir yang dimiliki siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Palopo? 
2. Seberapa besar prestasi belajar siswa ditinjau dari gaya kognitif yang 

dimilikinya? ,  
3. Apakah ada pengaruh gaya berpikir terhadap prestasi belajar siswa? 
4. Apakah ada perbedaan prestasi belajar antara siswa FD dengan siswa 

FI? 
 

 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk 
1. Mendeskripsikan profil gaya berpikir siswa berdasarkan gaya 

kognitifnya dalam memahami konsep dan menyelesaikan soal-soal 
SPL dua variabel 

2. Mendeskripsikan hasil belajar dan gaya berpikir siswa FD dan FI 
3. Menganalisis pengaruh antara gaya berpikir dan prestasi belajar, 

ditinjau dari gaya kognitifnya 
4. Membandingkan prestasi belajar antara kelompok siswa FD dan FI. 
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BAB II 
KAJIAN LITERATUR 

 
A. Matematika  
 Belajar matematika sebagai proses, yaitu berupa kegiatan aktif dan 
upaya siswa dalam memahami dan menguasai matematika. Kegiatan aktif 
yang dimaksud adalah pengalaman belajar matematika yang diperoleh 
siswa melalui interaksi siswa dengan matematika dalam konteks kegiatan  
mengajar belajar di sekolah.  
 Matematika selain objeknya yang abstrak dan strukturnya yang 
berpola deduktif, juga menggunakan bahasa simbolik. Dengan demikian 
belajar matematika berarti belajar menggunakan dan memanipulasi 
simbol-simbol. Namun perlu diketahui bahwa sebelum memanipulasi 
simbol-simbol itu, yang penting adalah memahami arti dari ide yang 
disimbolkan itu. Hal ini dimaksudkan bahwa agar tidak terjadi verbalisasi, 
yaitu menghapal simbol tanpa mengetahui apa yang disimbolkan. Namun 
dalam belajar matematika menghapal tetap diperlukan, tetapi sebelum 
menghapal terlebih dahulu harus mengetahui artinya. 
 Pada saat belajar matematika, seorang siswa akan lebih mudah 
mempelajari materi matematika apabila yang bersangkutan telah 
memahami materi prasyarat dari materi yang sedang dipelajari. Hal  ini 
perlu karena sifaf kehirarkian materi matematika yang sangat kuat. 
Kelemahan atas penguasaan materi sebelumnya atau materi prasyarat 
akan menyulitkan dalam mempelajari materi selanjutnya. Misalnya dalam 
matematika, mempelajari konsep B yang berdasarkan konsep A, maka 
perlu memahami sebelumnya konsep A. Tanpa memahai konsep A tidak 
mungkin memahami konsep B. Oleh karena itu, untuk belajar matematika 
harus dilakukan secara bertahap, berurutan, dan berkesinambungan. 
 Dalam kaitannya dengan materi sistem persamaan linear dua 
variabel di kelas II SMP maka pemahaman materi prasyarat seperti 
operasi hitung yang memuat variabel, persamaan,  dan lain sebagainya 
akan sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Sebab tanpa 
memahami atau menguasai konsep dari materi prasyarat yang 
disebutkan di atas, maka siswa akan menghadapi kesulitan dalam 
mempelajari materi sistem persamaan linear tersebut. Sebaliknya jika 
siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajar sistem persamaan linear 
maka ia akan mudah mempelajari topik yang lebih rumit di tingkat yang lebih 
tinggi, seperti pada topik sistem pertidaksamaan linear, dan topik 
program linear. 
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 Karena sifat hirarkis dari materi sistem persamaan linear begitu 
kuat maka dapat dituntut kesiapan siswa dalam belajar sistem persamaan 
linear dua variabel. Menurut Hudoyo (1979) bahwa kesiapan intelektual 
merupakan syarat mutlak bagi anak yang mempelajari matematika, hal ini 
disebabkan matematika ilmu yang berstruktur dan cara memikirkannya 
menggunakan abstraksi dan generalisasi. Selanjutnya, Bruner (dalam 
Dahar, 1988) menyatakan bahwa kesiapan terdiri atas penguasaan 
keterampilan yang lebih sederhana yang dapat mengizinkan seseorang 
mencapai keterampilan yang lebih tinggi tingkatannya. Berdasarkan 
kedua pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa kesiapan belajar 
siswa dalam sistem persamaan linear dua variabel sangat mendukung 
terhadap pemahaman dan penguasaan materi selanjutnya, seperti materi 
sistem persamaan linear tiga variabel, materi sistem pertidaksamaan 
linear, materi program linear dan sebagainya. 

Setiap individu memiliki cara tersendiri yang ditempuh menyusun 
apa yang dilihat, diingat dan dipikirkan. Mereka dapat berbeda dalam cara 
pendekatan terhadap situasi belajar, dalam cara mereka menerima, 
mengorganisasikan dan menghubungkan pengalaman-pengalaman 
mereka, dalam cara mereka merespon terhadap metode pengajaran 
tertentu. Perbedaan-perbedaan itu, menurut Slameto (dalam Labulan, 
1995) bukan merupakan cerminan dari tingkat kecerdasan atau pola-pola 
kemampuan lain, akan tetapi ada kaitannya dengan memproses dan 
menyusun informasi dan cara siswa mereaksi terhadap stimulus 
lingkungan. Perbedaan-perbedaan antara individu yang menetap dalam 
cara menyusun dan mengolah informasi serta pengalaman-pengalaman 
ini dikenal sebagai gaya kognitif. Sedangkan Mahmud (1990) 
mengemukakan bahwa gaya konitif adalah cara siswa mempersepsi dan 
menyusun informasi yang berasal dari lingkungan sekitar. 

 
B. Gaya Kognitif 

Gaya kognitif menurut Nasution (1992) terdiri dari (1) field 
dependent-indepen-dent, (2) implusif-reflektif, dan (3) preseptif/reseptif-
sistematis/intuitif. Pada penelitian ini, gaya kognitif yang akan ditinjau 
adalah gaya kognitif tipe field dependent (FD) dan field independent (FI). 
Ciri-ciri siswa yang memiliki tipe FD-FI dikemukakan Witkin (dalam 
Nasution), yaitu: (1) siswa yang memiliki gaya kognitif tipe FD cenderung 
mempersepsi suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Sukar baginya untuk 
memusatkan perhatian pada satu aspek situasi atau menganalisis suatu 
pola menjadi bermacam-macam; (2) siswa yang memiliki gaya kognitif 
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tipe FI cenderung mempersepsi bagian-bagian yang terpisah dari suatu 
pola menurut komponen-komponennya. 

Menurut Good & Brophy (dalam Ratumanan, 2001) orang dengan 
diferensiasi psikologikal rendeh (field dependent) mengalami kesulitan 
dalam membedakan stimulus dari konteks dimana stimuli tersebut 
dilekatkan (digabungkan), sehingga persepsi mereka mudah dipengaruhi 
oleh manipulasi dari konteks disekelilingnya. Sedangkan orang dengan 
diferensiasi psikologi tinggi (field independent) lebih analitik. Mereka 
dapat memisahkan stimuli dari konteks, sehingga persepsi mereka 
kurang terpengaruh dari perubahan dalam konteks terjadi (dimasukkan). 

Setiap gaya kognitif tersebut mengandung kelebihan dan 
kekurangan. Siswa yang memiliki gaya kognitif FD ternyata lebih kuat 
mengingat informasi-informasi sosial seperti percakapan atau iteraksi 
antar pribadi. Dalam hal pelajaran, siswa tersebut lebih mudah 
mempelajari sejarah, kesusasteraan, bahasa dan ilmu pengetahuan sosial. 
Berbeda halnya dengan siswa yang memiliki gaya kognitif FI, siswa ini 
lebih mudah mengurai hal-hal yang kompleks dan lebih mudah 
memecahkan persoalan-persoalan, siswa FI lebih mudah mempelajari 
ilmu pengetahuan alam dan matematika. 

Untuk mengukur gaya kognitif siswa FD-FI dapat digunakan 
instrumen yang dikembangkan oleh Witkin yang disebut Group 
Embedded Figure Test (GEFT). Instrumen tersebut telah diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia dan diujicobakan oleh Ismanu (1988), Cahyowati 
(1990), dan juga digunakan Labulan (1995). Instrumen GEFT 
menggunakan gambar-gambar rumit dan gambar sederhana. Gambar 
yang rumit memuat gambar sederhana dan responden diminta untuk 
menebalkan gambar sederhana tersebut dalam gambar rumit. Untuk 
menggolongkan siswa dalam tipe FD atau FI digunakan patokan skor 50% 
dari skor maksimal. Jika siswa memperoleh skor kurang dari 50% dari skor 
maksimal maka ia digolongkan dalam tipe FD. Jika siswa memperoleh skor 
melebihi 50% dari skor maksimal maka dia digolongkan dalam tipe FI. 

Setiap orang mungkin saja mempunyai gaya hidup dan gaya kerja 
yang berbeda, demikian juga siswa mempunyai gaya belajar yang unik. 
Menurut Barbara Prashing (dalam Dryden, 2000) bahwa “orang dari 
segala usia dapat belajar apa saja jika diberi kesempatan untuk 
melakukannya dengan gaya unik mereka, dengan kekuatan pribadi 
mereka sendiri” katanya dalam Diversity Is Our Strength: the learning 
reholution in action. Selain gaya belajar siswa yang perlu diperhatikan 
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dalam proses belajar mengajar, juga perlu diperhatikan gaya berpikir 
mana yang disukai oleh siswa. 

Anthony Gregorc-profesor ahli kurikulum dan instruksi di Universitas 
Connecticut membagi gaya berpikir menjadi empat bagian yang berbeda: 
(1) sekuensial konkret, (2) acak konkret, (3) acak abstrak, dan (4) sekuensial 
abstrak. Mereka menekankan bahwa tidak ada gaya berpikir yang lebih 
superior; setiap gaya belajar itu unik. Setiap gaya menjadi efektif dengan 
gayanya sendiri (Dryden, 2000). Untuk mengetahu tipe-tipe gaya berpikir 
seseorang, menurut Bobbi DePorter dapat di uraikan secara singkat 
sebagai berikut.  

Pemikir sekuensial konkret, dia mendasarkan dirinya pada 
realitas, memproses informasi dengan cara teratur, urut, linier. Bagi 
mereka, “realitas adalah apa dapat mereka cerap melalui indra fisik yaitu 
penglihatan, persentuhan, pengucapan, pencecapan, dan pembauan. 
Mereka memperhatikan dan mengingat berbagai detail dengan mudah 
dan mengingat fakta-fakta, informasi spesifik, rumus-rumus, dan 
berbagai peraturan dengan mudah. ‘Praktik’ adalah cara terbaik bagi 
orang semacam ini.” 

Pemikir acak konkret suka bereksperimen, seperti tipe sekuensial 
konkret, mereka mendasarkan diri pada realitas, tetapi cenderung lebih 
melakukan pendekatan coba-coba. Oleh karena itu, mereka sering 
membuat lompatan intuitif yang diperlukan untuk pemikiran kreatif. 
Mereka memiliki kebutuhan yang kuat untuk menemukan alternatif dan 
melakukan berbagai hal dengan cara mereka sendiri. 

Pemikir acak abstrak mengatur informasi melalui refleksi, dan 
berkembang pesat dalam lingkungan takterstrukturdan berorientasi 
kepada manusia. DePorter mengatakan, “Dunia ‘nyata’ bagi para pelajar 
acak abstrak adalah dunia perasaan dan emosi. Pemikir acak abstrak 
menyerap berbagai gagasan, informasi, dan kesan, lalu mengaturnya 
kembali melalui refleksi. Mereka dapat mengingat dengan baik jika 
informasinya dibuat menurut selera mereka. Mereka merasa dibatasi 
ketika ditempatkan pada lingkungan yang sangat terstruktur.”  

Pemikir sekuensial abstrak suka sekali dengan dunia teori dan 
pikiran abstrak. Mereka suka berpikir konseptual dan menganalisis 
informasi. Mereka berpotensi menjadi filosof dan ilmuan peneliti yang 
hebat. Menurut DePorter, “Mereka mudah mengetahui apa yang 
penting, seperti poin-poin utama dan detail yang signifikan. Proses 
berpikir mereka logis, rasional, dan itelektual. Aktivitas favorit bagi orang 
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bertipe sekuensial adalah membaca. Biasanya mereka lebih senang 
bekerja sendiri daripada berkelompok.” 

Berdasarkan empat kategori berpikir yang dikemukakan di atas, 
akan dikaitkan dengan tipe FI-FD siswa dalam menyelesaikan soal-soal 
sistem persamaan linier dua variabel. Bagaimana siswa tipe FI-FD dalam 
belajar matematika dikaitkan dengan empat gaya berpikir yang 
dikemukakan DePorter? Untuk itu, empat gaya berpikir tersebut akan 
dijadikan acuan dalam mengeksplorasi gaya kognitif siswa dalam 
penelitian ini. Instrumen yang akan digunakan untuk melihat 
kecenderungan gaya berpikir siswa dalam penelitian ini, adalah instrumen 
yang dikembangkan oleh John LeTellier dari hasil adaptasi model Gregorc.  

 
C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa keempat gaya 
berpikir tersebut akan manentukan prestasi belajar siswa terhadap 
matematika. Dengan demikian, dirumuskan 2 (dua) hipotesis penelitian 
sebagai berikut. 

Hipotesis 1: 

Gaya berpikir siswa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
hasil belajar matematika ditinjau dari kelompok siswa FD dan FI. 

Hipotesis 2: 

Ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar matematika pada 
kelompok siswa FD dan FI. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan penelitian eksploratif dalam bentuk 
ekspost-facto. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa VIII SMP Negeri 
1 Palopo, sedangkan sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 
siswa dari tiga kelas yang dipilih secara random berdasarkan banyaknya 
kelas VIII (6 kelas) yang ada di sekolah tersebut. Siswa yang terpilih 
sebanyak 90 orang. 
 

 
B. Variabel Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah “gaya berpikir” siswa 
berdasarkan konsep Gregorc, yang terdiri dari: (1) Sekuensial Konkret (SK); 
(2) Acak Konkret (AK); (3) Acak Abstrak (AA); dan (4) Sekuensial Abstrak (SA), 
variabel terikatnya adalah Prestasi belajar siswa pada sistem persamaan linier 
dua variable (peubah). dan  Sedangkan, “gaya kognitif” berdasarkan 
konsep Witkin, yaitu terdiri dari (1) Field Dependent (FI); dan (2) Field 
Independent (FI) digunakan sebagai variabel moderator. 

 
C. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) statistik deskriptif 
untuk mendes-kripsikan dan mengeksplorasi gaya berpikir siswa 
berdasarkan tipe FD-FI, dan prestasi belajar siswa dalam SPL dua variable; 
dan (2) statistika inferensial untuk menguji hipotesis, yaitu analisis regresi 
linier ganda, dan uji-t.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kecenderungan gaya 

berpikir siswa SMP Negeri 1 Palopo baik yang mempunyai gaya kognitif field 
independent (FI), mapun field dependent adalah sekuensial konkret (SK) 
diikuti acak abstrak (AA), sekuensial abstrak (SK) dan acak konkret (AA). Hal 
ini menunjukkan bahwa gaya berpikir siswa SMP Negeri 1 Palopo mempunyai 
kecenderungan yang sama antara siswa FI dengan siswa FD. Hasil 
selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 1 berikut. 

        Tabel .1  Statistik Skor Gaya Berpikir Siswa  

Statistik 
Siswa Tipe FI Siswa Tipe FD 

SK SA AA AK SK SA AA AK 

Rata-rata 

Std Dev 

Minimum 

Median 

Maksimum 

N 

33,69 

8,46 

16,00 

36,00 

48,00 

45 

29,33 

6,09 

16,00 

28,00 

44,00 

45 

30,40 

9,00 

12,00 

32,00 

48,00 

45 

26,02 

8,23 

8,00 

28,00 

44,00 

45 

33,16 

8,51 

16,00 

36,00 

48,00 

45 

27,82 

6,03 

12,00 

28,00 

40,00 

45 

32,89 

6,98 

12,00 

32,00 

48,00 

45 

26,11 

7,53 

8,00 

24,00 

44,00 

45 

 

Hasil analisis prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Palopo yang 
dijadikan responden dalam penelitian ini, dalam menyelesaikan soal 
persamaan linier dua variabel untuk siswa FI berada dalam kategori tinggi. 
Sedangkan untuk siswa FD prestasi belajarnya dalam menyelesaikan soal 
persamaan linier dua variabel masih dalam kategori sedang. Daftar 
distribusi frekuensi skor hasil belajar matematika untuk masing-masing gaya 
kognitif siswa, disajikan dalam Tabel 2 berikut. 
       

  



	209	Dr. Muhammad ILyas, M.Pd. 

Tabel 2  Daftar Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika  

Skor Kategori 
Siswa FI Siswa FD 

Frek. 
Persentas

e 
Frek. 

Persentas
e 

> 65 Tinggi 27  60,00 3 6,67 
50 - 65 Sedang 18 40,00 38 84,44 

< 50 Rendah 0 0,00 4 8,89 

J u m l a h 45 100 45 100 

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa: (1) Gaya berpikir 
siswa tipe FI tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada taraf 
kepercayaan 95%, dengan prestasi belajar mereka dalam persamaan linier 
dua variabel. Diantara empat indikator yang dinilai dalam gaya berpikir 
siswa yaitu: sekuensial konkret (SK), sekuensial abstral (SA), acak abstrak 
(AA), dan acak konkret (AK) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 
siswa. Namun demikian, siswa tipe FI mempunyai pengaruh yang 
signifikan pada taraf kepercayaan 95% terhadap prestasi belajar siswa. 
Besarnya variasi prestasi belajar siswa dapat dijelaskan dari tipe belajar FI 
adalah 51,4%. (2) Gaya berpikir siswa tipe FD tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan pada taraf kepercayaan 95%, dengan prestasi belajar 
mereka dalam persamaan linier dua variabel. Diantara empat indikator 
yang dinilai dalam gaya berpikir siswa yaitu: sekuensial konkret (SK), 
sekuensial abstral (SA), acak abstrak (AA), dan acak konkret (AK) secara 
bersama-sama maupun sendiri-sendiri tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap prestasi belajar siswa.. Namun demikian, siswa tipe 
FD mempunyai pengaruh yang signifikan pada taraf kepercayaan 95% 
terhadap prestasi belajar siswa. Besarnya variasi prestasi belajar siswa 
dapat dijelaskan dari tipe belajar FI adalah 33,9%. 

Selain itu, hasil analisis dari data prestasi belajar matematika 
berdasarkan gaya kognitif, menunjukkan adanya perbedaan yang 
signifikan antara prestasi belajar siswa tipe FI dengan prestasi belajar 
siswa tipe FD. Rata-rata prestasi belajar siswa FI = 73,87 dan FD = 54,98 
yang menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa FI lebih baik dari prestasi 
belajar siswa FD. 
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B. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, menunjukkan 

bahwa gaya berpikir siswa yaitu: sekuensial konkret (SK), sekuensial 
abstrak (SA), acak abstrak (AA), dan acak konkret (AK) untuk siswa SMP 
Negeri 1 Palopo tidak menunjukkan adanya perbedaan, baik siswa yang 
bertipe FI maupun siswa bertipe FD. Dengan demikian, berdasarkan 
kajian teori dapat dikemukakan bahwa siswa SMP Negeri 1 Palopo dalam 
belajar matematika prestasi belajarnya belum dipengaruhi dengan gaya 
berpikir sekuensial konkret (SK), sekuensial abstrak (SA), acak abstrak 
(AA), dan acak konkret (AK). Namun demikian, secara keseluruhan 
menunjukkan bahwa siswa mempunyai kecenderungan gaya berpikir SK, 
hal ini berarti siswa dalam belajar matematika, dia mendasarkan dirinya 
pada realitas, memproses informasi dengan cara teratur, urut, linier. Bagi 
mereka, “realitas adalah apa dapat mereka serap melalui indra fisik yaitu 
penglihatan, persentuhan, pengucapan, pencecapan, dan pembauan. 
Mereka memperhatikan dan mengingat berbagai detail dengan mudah 
dan mengingat fakta-fakta, informasi spesifik, rumus-rumus, dan 
berbagai peraturan dengan mudah. ‘memberikan contoh soal’ adalah 
cara terbaik bagi mereka dalam belajar matematika.” 

Selain itu, siswa SMP Negeri 1 Palopo mempunyai gaya berpikir 
acak konkret yang paling rendah, hal ini menunjukkan bahwa siswa dalam 
belajar matematika tidak suka bereksperimen, mereka mendasarkan diri 
pada realitas, tetapi cenderung tidak melakukan pendekatan coba-coba. 
Oleh karena itu, mereka belum dapat membuat lompatan intuitif yang 
diperlukan untuk pemikiran kreatif. Mereka memiliki kemampuan yang 
kuat untuk menemukan alternatif dan melakukan berbagai hal dengan 
cara mereka sendiri, tetapi didasarkan oleh contoh-contoh yang diberikan 
oleh guru. 

Ditinjau dari prestasi belajar siswa dalam persamaan linier dua 
variabel, menunjukkan adanya beberapa kesulitan yang dialami mereka 
dalam menyelesaikan soal-soal. Antara lain, siswa pada umumnya kesulitan 
menerjemahkan soal yang berbentuk cerita ke dalam bentuk persamaan 
linier. Demikian juga siswa belum mampu menerjemahkan himpunan 
penyelesaian dari sistem persamaan linier yang disajikan dalam grafik. 
Tetapi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan 
cara eliminasi dan subtitusi pada umumnya siswa tidak mengalami 
kesulitan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tipe FI dan FD 
berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Walaupun sumbangan 
yang diberikan tidak terlalu besar, tetapi guru harus menyadari bahwa siswa 
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SMP yang bergaya kognitif tipe FD mempunyai kecenderungan prestasi 
mereka lebih rendah dibandingkan siswa FI.  

Berdasarkan temuan penelitian ini serta uraian yang telah 
dipaparkan, maka cukup beralasan untuk merekomendasikan, agar dalam 
pembelajaran matematika diperlukan adanya kerjasama dalam bentuk 
kooperatif antara siswa FI dan FD. Dalam kaitan ini, hendaknya guru dalam 
membagi kelompok belajar memperhatikan keanggotaan kelompok yang 
terdiri dari FI dan FD. Selain itu, guru hendaknya dalam pembelajaran 
matematika memberikan permasalahan yang berkaitan dengan dunia nyata 
siswa, karena pada umumnya siswa SMP gaya berpikirnya masih dalam 
kategori sekuensial konkret. Sehingga mereka dalam belajar matematika 
yang abstrak masih memerlukan manipulasi benda-benda konkret. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Profil gaya berpikir yang dimiliki siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Palopo, antara lain: (1) gaya berpikir siswa yang mempunyai tipe FD dan 
FI, pada umumnya adalah gaya berpikir sekuensial konkret, (2) prestasi 
belajar siswa terhadap sistem persamaan linier dua variabel, yang tipe 
field dependent mempunyai rata-rata 54,98 dari skor ideal yang mungkin 
diperoleh 100. Dari 45 siswa yang bertipe FD, terdapat 6,67% responden 
mempunyai skor di atas 65 dalam kategori tinggi (tuntas); 84,44% 
mempunyai skor 50 – 65 dalam kategori sedang, dan sisanya 8,89% di 
bawah skor 50 dengan kategori rendah, (3) prestasi belajar siswa 
terhadap sistem persamaan linier dua variabel, yang mempunyai tipe field 
independent mempunyai rata-rata 73,87 dari skor ideal yang mungkin 
diperoleh 100. Dari 45 siswa yang bertipe FI terdapat 60% responden 
mempunyai skor di atas 65 dalam kategori tinggi (tuntas); dan 40% 
mempunyai skor 50 – 65 dalam kategori sedang, (4) Gaya berpikir siswa 
tipe FD dan FI masing-masing mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap prestasi belajar sistem persamaan linier dua variabel, dan (5) 
terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa field dependent dengan 
siswa field independent, yaitu siswa FI prestasi belajarnya lebih baik 
dibandingkan siswa FD. 

Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini disarankan agar dalam 
pembelajaran sistem persamaan linier dua variabel diharapkan guru 
membagi kelompok yang anggotanya terdiri dari siswa FI dan FD, dan 
memberikan pembelajaran yang banyak berkaitan dengan dunia nyata siswa. 
Pembelajaran hendaknya dimulai dari hal yang realistik bagi siswa ke hal 
yang abstrak. Karena siswa kelas VIII SMP cara berpikirnya masih 
didominasi sekuensial konkret. 
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Abstract 
Reasoning has been researched by many experts. However, the 

research of students in reasoning in solving Trigonometry is not sufficient. This 
research is a qualitative research used to explore students' reasoning in 
Trigonometry based on logical ability and comparation between subjects with 
high-logic ability (ST) and subjects with medium-logic ability (SS). The instruments 
in this research are the researchers themselves as the main instrument guided by 
math-problems solving task and valid & reliable interview manual. The data 
collection is done by task-based interview. The subjects of the research is the XII-
IPA students which consists of 2 people ( 1 high-logic ability subject and 1 medium-
logic ability subject). The research process follows these stages : (a) formulate the 
reasoning indicators in solving math problems based on relevant theory & 
research, (b) formulate valid and reliable supporting instruments (math problems 
solving task and interview manual), (c) collecting the research subject by giving 
logical ability test, (d) data collecting to reveal students' reasoning in solving math 
problems, (e) time triangulation to get valid data, (f) data analysis of students' 
reasoning in solving problems based on logical ability, (g) discuss analysis result, 
(h) conclude the research result. 

The result shows : 1) the similar method between the high-logic subject 
(ST) and the medium-logic subject (SS) is in solving each Trigonometry question, 
they always start with inductive reasoning and then continue with deductive 
reasoning, 2) the difference of these 2 subjects is in reasoning process based on 
the pattern stages, which is : (1) understanding problem, (2) plan solution, (3) run 
the solution plan, (4) re-check.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Peneliti dan pendidik telah memberikan banyak perhatian yang 
tidak hanya difokuskan pada pemahaman siswa terhadap konsep, tetapi 
juga keterampilan berpikir, bernalar, menyelesaikan masalah mereka 
dengan menggunakan matematika. Matematika dipandang sebagai 
proses aktif dinamik, generatif, eksploratif. Berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, tujuan mempelajari 
matematika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 
berikut : 1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 
antar konsep dan mengaplikasikan konsep algoritma, secara luwes, 
akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan 
penalaran pada pola dan sifat melakukan manipulasi matematika dalam 
membuat generalisasi, menyususn bukti, menjelaskan gagasan, dan 
pertanyaan matematika, 3) memecahkan masalah yang meliputi 
kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 
menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) 
mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 5) memiliki sikap 
menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu memiliki rasa 
ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta 
sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka peneliti mengambil 
kesimpulkan bahwa aspek penalaran harus dimiliki siswa sebagai standar 
yang harus dikembangkan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa 
penalaran siswa masih dirasakan sangat lemah. Merujuk uraian 
sebelumnya, penalaran merupakan salah satu standar menurut NCTM 
yang penting dikembangkan siswa. Sehingga muncul pertanyaan 
“Bagaimana penalaran siswa dalam permasalahan matematika”. Bernalar 
terkait dengan tujuan formal yakni penataan nalar siswa secara 
terstruktur untuk diterapkan dalam memecahkan suatu masalah melalui 
aktivitas mental.. Adapun faktor yang membuat matematika sulit untuk 
dipelajari siswa, diantaranya adalah (1) persepsi awal siswa dan 
masyarakat selama ini yang menganggap pelajaran matematika 
merupakan pelajaran yang sulit. Lebih jauh lagi, jika persepsi awalnya 
sudah sulit, maka mereka akan segan untuk belajar dan cenderung 
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mempersulit yang mudah; (2) kesulitan mengkomunikasikan ide-ide ke 
dalam bahasa matematika pada saat diberikan soal yang ada kaitannya 
dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga, soal yang berhubungan dengan 
bilangan tidak menyulitkan siswa, namun soal-soal yang menggunakan 
kalimat sangat menyulitkan siswa. 

Penalaran menjadi salah satu kejadian dari proses berfikir. Batasan 
mengenai berpikir (thinking) adalah serangkaian aktivitas mental yang 
banyak macamnya seperti mengingat kembali suatu hal, berkhayal, 
menghafal, menghitung, menghubungkan beberapa pengertian, 
menciptakan sesuatu konsep atau memperkirakan berbagai 
kemungkinan. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bernalar dan 
berfikir sangat berbeda, dalam penalaran dapat terjadi salah satu 
pemikiran, tetapi tidak semua berpikir merupakan penalaran. Proses 
mental dimulai dari pengamatan indera atau observasi empirik. Proses itu 
di dalam pikiran menghasilkan sejumlah pengertian dan proposisi 
sekaligus. Berdasarkan pengamatan-pengamatan indera yang sejenis 
pula. Proses tersebut yang disebut penalaran karena berdasarkan 
sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar kemudian 
digunakan untuk menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya 
tidak diketahui.  Hasil-hasil penelitian terdahulu memperlihatkan 
rendahnya penalaran matematika dari beberapa siswa di sekolah. Jika 
melihat substansi materi, maka salah satu materi yang dianggap susah 
adalah trigonometri. Trigonometri dijadikan sebagai fokus permasalahan 
karena berdasarkan observasi yang dilakukan dengan mewawancarai 
beberapa siswa kelas XII-IPA di Makassar serta alumni-alumni 
mengatakan bahwa Trigonometri merupakan materi yang sangat sulit 
dipahami karena pada saat mereka belajar di kelas X, konsep trigonometri 
tidak tertanam dengan baik karena materi tersebut baru diperkenalkan 
pada siswa. Sehingga, pada saat materi trigonometri dipelajari di kelas XI-
IPA sudah menjadi masalah bagi siswa karena konsep di kelas X tidak 
tertanam dengan baik dan ketika siswa mendapatkan persoalan 
mengenai trigonometri maka siswa akan merasa bahwa soal yang ada 
kaitannya dengan trigonometri sulit, untuk di kelas XII-IPA lebih banyak 
menggunakan keterkaitan materi trigonometri dengan materi-materi 
yang telah dipelajari.   

Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan masalah-masalah 
yang dikemukakan sebelumnya. materi tentang trigonometri yang 
diberikan di sekolah khususnya siswa SMA di Makassar kurang bermakna 
ini dikarenakan keabstrakan materinya.  Masalah yang mendasari selain 
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keabstrakannya adalah ingatan jangka panjang siswa tidak tertanam di 
dalam pikiran mereka dalam memecahkan masalah Trigonometri, ini 
diakibatkan karena banyaknya rumus yang mesti dipahami siswa dan 
kurang bermaknanya materi Trigonometri tersebut, sehingga materi 
yang mereka dapat lewat begitu saja. Masalah selanjutnya yang diperoleh 
di sekolah adalah siswa tidak dapat mengaitakan materi Trigonometri 
dengan materi-materi lain dalam matematika misalnya pada materi 
Persamaan kuadrat, Limit, Turunan, Dimensi Tiga, Matriks dan lain-lain, 
sehingga siswa semakin merasa bahwa mata pelajaran matematika yang 
berhubungan dengan Trigonometri sangat sulit. Sehingga, peneliti 
menyimpulkan bahwa Penalaran siswa yang masih kurang, 
mempengaruhi siswa dalam memecahkan masalah trigonometri.  

Ungkapan diatas diperkuat oleh hasil observasi awal penulis 
mengenai materi trigonometri. Penulis memberikan soal trigonometri 
kepada beberapa siswa SMA kelas XII yang akan mempersiapkan diri 
untuk mengikuti Ujian Nasional  sebagai berikut: jika dalam ∆	ABC, jika 
sin C = tan B(1 − cos C) , apakah ∆	ABC adalah segitiga sama kaki atau 
siku-siku?. Ketika diberikan waktu beberapa menit untuk menyelesaiakn 
soal itu, hal yang terlihat ketika siswa akan menyelesaikan soal itu adalah: 
siswa tidak dapat memahami bagaimana menyelesaikan soal yang 
diberikan, siswa terlihat sibuk mencari rumus apa yang sesuai untuk 
menyelesaiakan soal itu, siswa mencari contoh-contoh soal sebelumnya 
yang sesuai dengan model soal yang diberikan. Setelah diberikan waktu 
untuk menyelesaikan soal tersebut, kebanyakan yang tidak dapat 
menyelesaikan soal dan bertanya “bagaimana menyelesaikan soal ini?”. 
Setelah diidentifikasi, peneliti menyimpulkan bahwa siswa yang bertanya 
tidak mampu memahami maksud soal yang diberikan serta tidak mampu 
menalarkan masalah yang diberikan serta beberapa dari mereka tidak 
berminat untuk menyelesaikan soal itu. Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa penalaran siswa dalam memecahkan masalah trigonometri masih 
rendah dan hampir setiap soal trigonometri dikatakan sulit.  

Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat penelitian-penelitian 
terdahulu serta kajian-kajian  dan fakta-fakta yang terjadi di Sekolah maka 
peneliti bermaksud untuk mengeksplorasi atau menggali informasi 
secara mendetail tentang bagaimana penalaran siswa dalam pemecahan 
masalah trigonometri ditinjau dari kemampuan berpikir logis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
1. Pemecahan Masalah 

Menurut Bell (dalam Nuraeni, 2011) memberikan definisi 
masalah sebagai “a situasion is a problem for a person if he or she 
aware of it’s existence, recognize that is requires action, wants of needs 
to act and does so, ad is not immediately able to solve the problem”. 
Suatu situasi dikatakan masalah bagi seseorang jika ia menyadari 
keberadaan situasi tersebut, mengakui bahwa situasi tersebut 
memerlukan tindakan dan tidak dengan segera dapat menemukan 
pemecahannya. Hayes mendukung pendapat tersebut dengan 
mengatakan bahwa suatu masalah adalah merupakan kesenjangan 
antara keadaan yang sekarang dengan tujuan yang akan dicapai, 
sedangkan kita tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk 
mencapai tujuan tersebut.  

Cooney (dalam Ramdhani, 2012) menyampaikan bahwa “ for 
a question to be a problem, it must present a challenge that cannot be 
resolve by some routine procedures known to the student” maksudnya 
adalah suatu pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika 
pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan (challenge) 
yang tidak dapat dipecahkan dengan suatu prosedur rutin (routine 
procedure) yang sudah diketahui siswa. Dengan demikian 
termuatnya tantangan serta belum diketahuinya prosedur rutin pada 
suatu pertanyaan yang diberikan kepada siswa akan menentukan 
terkategorikan tidaknya suatu pertanyaan menjadi masalah atau 
hanyalah suatu pertanyaan biasa 

Krulik dan Rudnik (1995 ) dalam Alimuddin (2013) 
mendefinisikan pemecahan masalah sebagai: 
it [problem solving] is the mean by which an individual uses previously 
acquired knowledge, skill, and understanding to satisfy the demand of 
an unfamiliar situation.  

Kutipan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemecahan 
masalah adalah suatu usaha individu menggunakan pengetahuan, 
keterampilan, dan pemahamannya untuk menemukan solusi dari 
suatu masalah . Dengan demikian, pemecahan masalah matematika 
adalah usaha individu menggunakan konsep-konsep, sifat-sifat, 
prinsip-prinsip, teorema-teorema, dan dalil-dalil matematika untuk 
menemukan solusi dari masalah matematika. 
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2. Penalaran Matematika 
Polya (1973) mengatakan bahwa “mathematics has two 

faces; it is rigorous science of euclid but it’s also something else. 
Mathematics presented in the euclidean way apprears as a systematic, 
deductive science; but mathematics in the making appears as an 
experimental, inductive science”. Pendapat Polya telah menunjukkan 
pengakuan beliau tentang pentingnya menggunakan penalaran 
dalam belajar matematika. Sejalan dengan pendapat Polya, Standar 
Mata Pelajaran Matematika dalam Departemen Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa”ciri utama matematika adalah penalaran 
deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh 
sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. Namun demikian, 
dalam pembelajaran matematika, pemahaman konsep sering diawali 
secara induktif melalui pengalaman peristiwa nyata atau intuisi. 
Proses induktif-deduktif dapat digunakan untuk mempelajari konsep 
matematika”.  NCTM (1989) menekankan bahwa dalam belajar 
matematika dapat memungkinkan setiap siswa dapat: 1) mengenali 
penalaran dan pembuktian sebagai kemampuan mendasar pada 
matematika (recognize reasoning and proof as fundamental aspect of 
mathematics); 2) melakukan dan menginvestigasi dugaan-dugaan 
matematika (make and investigasi mathematical conjecture); 3) 
mengembangkan dan mengevaluasi argumen dan bukti matematika 
(develop and evaluate mathematical arguments and proof); 4) Memilih 
dan menggunakan berbagai tipe penalaran dan berbagai metode 
pembuktian (selected and use various types of reasoning and method 
of proof). Berdasarkan standar NCTM (2000) ini tersirat bahwa 
penalaran tidak hanya diperlukan dalam bidang matematika, tetapi 
dibutuhkan dibidang lain pula yaitu dalam mengevaluasi argumen 
dan menyeleksi. Ungkapan ini menyiratkan bahwa ketika seseorang 
dihadapkan pada sejumlah pernyataan atau argumen, maka bernalar 
diperlukan untuk membuat pertimbangan atau mengevaluasi 
pernyataan tersebut sebelum ia membuat keputusan. Selain itu 
tersirat pula, dengan bernalar diperlukan untuk memilah dan memilih 
suatu kesimpulan yang benar, sehingga akan diperoleh suatu 
keputusan yang valid 

3. Kemampuan Berpikir Logis 
Kemampuan berpikir logis sangat erat hubungannnya 

dengan kemampuan logika, berfikir yang dimaksudkan adalah 
bentuk aktivitas mental siswa melalui bernalar. Chairhany (Jatri, 2013) 
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berpendapat bahwa kemampuan berpikir logis merupakan suatu 
proses mental dengan menggunakan seperangkat pernyataan untuk 
menyokong pertanyaan yang lain karena logika merupakan proses 
verbal sadar. Sementara Otrina (Jatri, 2013) juga berpendapat bahwa 
kemampuan logika adalah proses aktivitas mental yang 
menggunakan nalar secara konsisten untuk mendapatkan sebuah 
kesimpulan yang diinginkan, selain itu juga ditambahkan bahwa 
kemampuan logika menggunakan seperangkat pernyataan untuk 
mendukung sebuah gagasan melalui penuturan secara sistematis. 
Menurut Syaiful (Pamungkas, 2013) Kemampuan berpikir logis 
merupakan proses untuk menarik kesimpulan yang sah menurut 
aturan dan dapat membuktikan bahwa kesimpulan itu benar (valid) 
sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang sudah 
diketahui. Kemudian ditambahkan pula, bahwa kemampuan berpikir 
logis menggunakan penalaran secara konsisten untuk memperoleh 
kesimpulan. Masalah atau situasi yang melibatkan dalam berlogika 
memerlukan struktur, hubungan antar fakta, argumentasi dan 
rangkaian penalaran yang dapat dimengerti. Menurut Akhadiah 
(Dalam Jalaluddin, 2013) mengungkapkan bahwa jika penalaran lebih 
mengacu pada proses dan alur berfikir, maka logika lebih kepada 
produk pemikiran itu sendiri, logika mengkaji kriteria untuk 
menentukan kebenaran pernyataan atau argumen. Suriasumantri 
(Dalam Jalaluddin, 2013) berpendapat bahwa secara luas, logis dapat 
diartikan sebagai pengkajian untuk berfikir secara sahih, kesimpulan 
yang dihasilkan dinilai (masuk akal) dan absah. Logis merupakan asas 
dari penalaran itu sendiri, berfikir logis berarti menyusun silogisme-
silogisme untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dengan 
menghilangkan setiap kontradiksi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA di Makassar dengan 

subjek penelitian adalah siswa kelas XII-IPA 
C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini adalah kualitatif dengan prosedur yaitu 
mengikuti tahap-tahap: (a) merumuskan indikator penalaran 
dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan teori dan 
penelitian yang relevan, (b) merumuskan instrumen pendukung 
(tugas pemecahan masalah matematika dan pedoman 
wawancara) yang valid dan reliabel, (c) melakukan pengambilan 
subjek penelitian dengan memberikan tes kemampuan berpikir 
logis, (d) melakukan pengambilan data untuk mengungkap 
penalaran siswa dalam pemecahan masalah matematika, (e) 
melakukan triangulasi waktu untuk mendapatkan data yang 
valid, (f) melakukan analisis data penalaran siswa dalam 
pemecahan masalah ditinjau dari kemampuan logis, (g) 
melakukan pembahasan hasil analisis, (h) melakukan penarikan 
kesimpulan hasil penelitian. 

D. Instrumen Penelitian 
Instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah: (1) Tes 

Kemampuan Berfikir Logis (2) Pedoman Wawancara; (3) Tugas 
Pemecahan Masalah Matematika (TPMM). 

E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara melalui wawancara berbasis tugas 
pemecahan masalah matematika, dimana subjek diberi kertas 
dan pulpen untuk mengerjakan beberapa tugas, kemudian 
subjek diminta menceritakan secara rinci aktivitas mentalnya 
dalam memecahkan masalah trigonometri. Selanjutnya 
dilakukan wawancara, dan observasi untuk menelusuri alasan 
kenapa mengambil kesimpulan tersebut dan kemungkinan-
kemungkinan pemecahan lain yang dapat dilakukan. 
Kemampuan subjek penelitian  dipelajari melalui interpretasi 
atau representasi yang diberikan subjek dalam menjawab 
pertanyaan-pertanyaan pewawancara. Keabsahan data 
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merupakan konsep penting dalam penelitian kualitatif. 
Pemeriksaan terhadap keabsahan data bertujuan untuk 
mengurangi bias yang terjadi pada saat pengumpulan data. 
Sugiyono (2006 : 302) mengatakan bahwa keabsahan data dalam 
penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, 
dependabilitas, dan konfirmabilitas. 

F. Teknik Analisis Data 
Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 
dituliskan, dalam catatan lapangan, dan hasil tugas pemecahan 
masalah matematika. Reduksi data adalah kegiatan yang 
mengacu kepada proses menyeleksi, memfokuskan, 
mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah. 
Dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat rangkuman 
yang terdiri dari: inti, proses, pernyataan-pernyataan yang sesuai 
dengan tujuan penelitian. Kata-kata subjek yang tidak sesuai 
dengan tujuan penelitian dihilangkan. Validasi data dilakukan 
pada saat pengumpulan data berlangsung, yaitu dengan cara 
verifikasi. Pada penelitian ini verifikasi data yang digunakan 
adalah triangulasi waktu yaitu dilakukan dengan memeriksa data 
subjek dengan waktu yang berbeda yaitu membandingkan dan 
memeriksa data dari dua atau lebih tugas pemecahan masalah 
yang nampak berbeda, tapi secara substansi sama. Penyajian 
data yang meliputi pengklasifikasian dan identifikasi data, yaitu 
menuliskan kumpulan data yang terorganisir dan terkategori 
sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data 
tersebut. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara tentang 
penalaran siswa dalam pemecahan masalah trigonometri 
berdasarkan kemampuan berpikir logis yang direduksi 
dikategorikan berdasarkan indikator pada setiap aspek yang 
akan diamati. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh 
dengan mudah dapat disimpulkan. Membuat Coding yang 
bertujuan untuk memudahkan pemaparan data penalaran siswa 
dalam pemecahan masalah trigonometri berdasarkan 
kemampuan berpikir logis, maka dilakukan coding pada petikan 
jawaban subjek penelitian saat wawancara. Melakukan 
pemeriksaan keabsahan data penalaran siswa dalam pemecahan 
masalah trigonometri berdasarkan kemampuan logis. Untuk 
menilai keabsahan data kualitatif 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dalam penelitian ini di subjek yang terambil adalah siswa yang 

berkemampuan logis tinggi (ST) dan siswa yang berkemampuan logis 
sedang (SS). Hal ini sesuai dengan pendapat Asrawati (2012) mengenai 
kemampuan penalaran setiap siswa berbeda-beda, dan berhubungan 
dengan kemampuan untuk menemukan penyelesaian atau pemecahan 
masalah; berhubungan dengan penarikan kesimpulan, seperti silogisme, 
dan yang berhubungan dengan kemampuan menilai implikasi dari suatu 
argumentasi; dan melihat hubungan-hubungan, tidak hanya hubungan 
antara benda-benda tetapi juga hubungan antara ide-ide, dan kemudian 
mempergunakan hubungan itu untuk memperoleh benda-benda atau ide 
lain. Sementara subjek yang berkemampuan logis rendah  (SR) dalam 
penelitian ini tidak dikaji secara mendetail, ini disebabkan karena setiap 
subjek yang dipilih tidak menunjukkan adanya aktivitas mental dalam 
menalarkan setiap masalah yang diberikan, khususnya saat diberikan 
masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Hal yang terjadi adalah 
subjek yang berkemampuan logis rendah (SR) tidak memberikan 
informasi mengenai aktivitas mental yang diungkapkan dalam 
pemecahan masalah, secara Analisis, subjek berkemampuan logis rendah 
(SR) tidak dapat menentukan langkah awal dalam pemecahan masalah, 
yang terlihat adalah subjek berkemampuan logis rendah (SR) tidak 
mampu memahami masalah dan memulai menyelesaikan masalah 
tersebut. Jika dikaitkan secara teori, subjek berkemampuan logis rendah 
(SR) mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Larner (dalam abdulrahman, 2012) yang 
mengungkapkan bahwa karakteristik kesulitan belajar matematika , yaitu 
(1) adanya ganguan dalam hubungan keruangan, (2) abnormalisasi 
persepsi visual, (3) asosiasi visual-motor, (4) persevarasi, (5) kesulitan 
mengenal dan memahami simbol, (6) gangguan penghayatan tubuh, (7) 
kesulitan dalam bahasa dan membaca. Dalam penelitian ini, setiap subjek 
yang berkemampuan logis rendah (SR) yang diambil mengalami kesulitan 
dalam mengenal dan memahami simbol, serta adanya kekeliruan yang 
dilakukan dalam memecahkan setiap masalah yang diberikan yakni 
kurang pemahaman mengenai simbol, nilai tempat, perhitungan, dan 
penggunaan proses yang keliru. Hal-hal tersebut terjadi pada setiap 
subjek yang bekemampuan logis rendah (SR) yang terpilih, kurang 
pemahaman mengenai simbol ditunjukkan pada ketidakmampuan subjek 
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yang berkemampuan logis rendah (SR) khususnya dalam trigonometri 
yakni (1) tidak memahami makna simbol 3 dalam menggambarkan grafik 
fungsi, (2) tidak memahami makna simbol ≤ dan ≥ pada interval 0 ≤ 7 ≤
23 pada soal menggambarkan grafik fungsi. Kemudian kurang 
pemahaman mengenai pehitungan ditunjukkan pada ketidakmampuan 
subjek yang berkemampuan logis rendah (SR) dalam melakukan operasi 
hitung sederhana khususnya saat menjumlahan dua pecahan. Sehingga, 
Peneliti menarik kesimpulan bahwa subjek yang berkemampuan logis 
rendah (SR) tidak menjawab tujuan penelitian, dalam artian bahwa setiap 
subjek yang berkemampuan logis rendah (SR) tidak memperlihatkan 
penalarannya dalam pemecahan masalah karena adanya kesulitan belajar 
dalam matematika. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Milda (2012) 
diperoleh bahwa dalam menyelesaikan soal trigonometri terdapat 
banyak kesalahan siswa diantaranya adalah salah dalam 
menginterpretasikan hal-hal yang diketahui maupun yang ditanyakan dari 
soal ke bentuk sketsa, salah konsep aturan trigonometri, salah dalam 
menentukan hasil perhitungan. 

 Menurut Paling (Abdulrahman, 2012) mengungkapkan bahwa 
ide manusia tentang matematika berbeda-beda, tergantung pada 
pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Jika dikaitkan dengan 
hasil penelitian, antara subjek yang berkemampuan logis tinggi (ST) dan 
subjek yang berkemampuan lgika sedang (SS) memiliki ide yang berbeda 
atau pandangan yang berbeda dalam matematika khususnya menalarkan 
suatu masalah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa proses bernalar 
yang dilakukan akan sama dan perbedaannya adalah apa yang dinalarkan 
masing-masing subjek serta alternatif-alternatif dan strategi-strategi 
dalam memecahkan masalah khususnya trigonometri. Jika dikaitkan 
dengan teori konstruktivisme (Soedjadi, 2007) berpendapat bahwa 
setiap individu membangun sendiri (mengkonstruk) pengetahuannya, 
sejalan dengan penelitian ini dapat diartikan bahwa subjek 
berkemampuan logis tinggi (ST) dan subjek berkemampuan logis sedang 
(SS) mengkonstruk sendiri jalan pikirinannya melalui aktivitas mental 
dalam memecahkan masalah matematika. Pendapat tersebut sejalan 
dengan hasil penelitian yang dilakukan Minarti (2012) tentang penalaran 
matematis siswa  yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah, 
diperoleh paling tidak ada satu kelompok yang reratanya berbeda dengan 
yang lain. Hasilnya adalah: terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 
penalaran matematis siswa antara siswa yang berkemampuan tinggi 
dengan siswa yang berkemampuan sedang, maupun perbedaan antara 
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siswa yang berkemampuan tinggi dengan berkemampuan rendah, dan 
siswa yang berkemampuan sedang dengan siswa yang berkemampuan 
rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh secara menyeluruh, 
penalaran Subjek yang berkemampuan logis tinggi (ST) dan subjek yang 
berkemampuan logis sedang (SS) dalam memecahkan masalah 
trigonometri secara teori dapat dijelaskan bahwa dalam memahami suatu 
masalah trigonometri dengan memberikan jenis soal yang berbeda-beda, 
baik soal menggambarkan grafik fungsi, menggunakan sifat-sifat 
trigonometri, atau pembuktian, mengawali dengan menggunakan 
penalaran induktif. Hal ini sejalan dengan Standar Mata Pelajaran 
Matematika dalam Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) yang 
menyatakan bahwa”ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, 
yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat 
logis dari kebenaran sebelumnya. Namun demikian, dalam pembelajaran 
matematika, pemahaman konsep sering diawali secara induktif melalui 
pengalaman peristiwa nyata atau intuisi. Artinya subjek yang 
berkemampuan logis tinggi (ST) dan subjek berkemampuan logis sedang 
(SS) dalam memahami masalah dan merencanakan penyelesaian 
trigonometri dengan menggunakan dugaan-dugaan (make mathematical 
conjecture) dalam mengawali atau memulai memecahkan suatu masalah 
dalam hal ini menyelesaikan soal-soal trigonometri serta menemukan 
pola merencanakan penyelesaian melalui aktivitas mental dan 
pengamatan subjek. Jika dikaitkan dengan tahap awal dalam 
memecahkan masalah tersebut, Subjek yang berkemampuan logis tinggi 
(ST) dan subjek berkemampuan logis sedang (SS) melakukan 
pengamatan awal dalam memecahkan masalah tersebut, kemudian dari 
hasil pengamatan tersebut timbul suatu kesimpulan yang dikaitkan 
dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing yang tersimpan 
dimemori jangka panjangnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekadijo 
(dalam Wulandari, 2011) mengenai kronologi terjadinya penalaran yakni 
aktivitas mental dimulai dari pengamatan indera atau observasi empirik. 
Proses itu di dalam pikiran menghasilkan sejumlah pengertian dan 
proposisi sekaligus. Berdasarkan pengamatan-pengamatan indera yang 
sejenis pula. Proses tersebut yang disebut penalaran karena berdasarkan 
sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar kemudian 
digunakan untuk menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya 
tidak diketahui. Sedangkan penalaran deduktif antara subjek 
berkemampuan logis tinggi (ST) dan subjek berkemampuan logis sedang 
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(SS) terlihat pada tahapan melakukan rencana penyelesaian dengan 
melakukan kegiatan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus 
tertentu, menarik kesimpulan logis dengan berdasarkan aturan silogisma, 
dan menyusun pembuktian. Hal ini sejalan dengan pendapat sumarmo 
(2010) yakni kegiatan yang tergolong sebagai penalaran deduktif, yaitu 1) 
melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu; 2) 
menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan, inferensi, memeriksa 
validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid; 3) 
menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung dan 
pembuktian dengan induksi matematika. Sedangkan pada tahapan 
memeriksa kembali, subjek berkemampuan logis tinggi (ST) dan subjek 
berkemampuan logis sedang (SS) melakukan evaluasi tentang langkah-
langkah dalam menyelesaikan dengan cermat dan teliti, subjek 
berkemampuan logis sedang (SS) mencoba kembali langkah-langkahnya 
satu persatu dengan cermat. Dalam hal ini subjek sudah dapat 
membedakan antara kesimpulan yang didasarkan pada kebenaran solusi 
yang diperoleh, sementara subjek berkemampuan logis tinggi (ST) hanya 
mengulang kembali melalui setiap langkah melalui pembayangan. 
Namun, hal yang dilakukan kedua subjek tersebut tidak tergolong sebagai 
kegiatan bernalar melainkan hanya menggunakan kemampuan 
prosedural dalam memeriksa kembali langkah-langkah yang dituliskan.  

Jadi berdasarkan uraian tersebut, maka kecenderungan siswa 
saat ini dalam memecahkan suatu masalah khususnya trigonometri selalu 
diawali dengan melakukan penalaran induktif yang kemudian 
menggunakan penalaran deduktif dalam memecahkan masalah tersebut. 
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rohmad (2008) dengan 
mengungkapkan bahwa siswa mengkonstruksi pengetahuan matematika 
dengan menggunakan pola pikir induktif. Misalnya kegiatan 
pembelajaran dapat dimulai dengan menyajikan beberapa contoh atau 
fakta yang teramati, membuat daftar sifat-sifat yang muncul, 
memperkirakan hasil yang mungkin, dan kemudian siswa dapat diarahkan 
menyusun generalisasi secara deduktif. Selanjutnya, jika memungkinkan 
siswa dapat diminta membuktikan generalisi yang diperolehnya secara 
deduktif. Secara umum dalam memecahkan masalah siswa menggunakan 
pola pikir induktif-deduktif. Dalam pemecahan masalah, memecahkannya 
kadang hanya menggunakan salah satu pola pikir induktif atau deduktif, 
namun banyak masalah dalam memecahkannya menggunakan keduanya 
pola pikir induktif dan deduktif secara bergantian.  
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Persamaan penalaran subjek berkemampuan logis tinggi (ST) 
dan subjek berkemampuan logis sedang (SS) secara umum adalah dalam 
memecahkan masalah trigonometri kedua subjek melakukan penalaran 
induktif pada tahap memahami masalah dan merencanakan 
penyelesaian, kemudian menggunakan penalaran deduktif pada tahap 
melakukan rencana penyelesaian. Sedangkan perbedaan penalaran 
subjek berkemampuan logis tinggi (ST) dan subjek berkemampuan logis 
sedang (SS) secara umum adalah proses penalaran kedua subjek dalam 
memecahkan masalah , memiliki pandangan yang berbeda dalam 
memahami masalah trigonometri yang diberikan. Secara umum, subjek 
berkemampuan logis tinggi (ST) dan subjek berkemampuan logis sedang 
(SS) melakukan penalaran induktif terlebih dulu dalam memecahkan 
masalah kemudian melakukan penalaran secara deduktif. 
 

B. Saran 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, 

dikemukakan beberapa saran dan temuan lain  dalam penelitian ini adalah 
1) subjek penelitian terkadang tidak konsisten dalam mengungkapkan 
apa yang dinalarkan saat memecahkan masalah khususnya trigonometri 
sehingga direkomendasikan untuk menggunakan penelitian eksploratif 
dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap proses bernalar siswa 
yang tidak konsisten dalam memecahkan masalah, 2) subjek 
berkemampuan logis rendah dalam memecahkan masalah khususnya 
trigonometri tidak ditemukan bagaimana kemampuan bernalarnya 
walaupun wawancara yang dilakukan berulang kali diulangi, sehingga 
direkomendasikan untuk menggunakan penelitian eksploratif dengan 
pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan penyebab dan alternatif 
pemecahan masalah subjek yang berkemampuan logis rendah (SR) dalam 
menalarkan materi tertentu, 3) subjek berkemampuan logis sedang (SS) 
dalam penelitian ini lebih kreatif dan mempunyai banyak cara dalam 
memecahkan masalah trigonometri dibandingkan subjek berkemampuan 
logis tinggi (ST) ini dikarenakan adanya kemungkinan tes kemampuan 
berfikir logis untuk subjek tinggi lebih mudah dibandingkan subjek 
rendah, sehingga direkomendasikan untuk menggunakan penelitian 
eksploratif dengan pendekatan kualitatif untuk melihat keterkaitan 
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instrumen tes kemampuan berpikir logis dengan penalaran siswa dalam 
memecahkan suatu masalah pada materi tertentu. 

Untuk penelitian yang relevan, agar meneliti kembali proses 
bernalar yang lebih lengkap, perlu dilakukan verifikasi dengan: 1) 
mengkoneksikan beberapa materi trigonometri yang dikaitkan dengan 
materi-materi seperti persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, barisan dan 
derat, dimensi tiga dan lain-lainnya, 2) indikator-indikator penalaran 
secara lengkap yang dikaitkan dengan kata-kata logis yang diungkapkan 
subjek penelitian, 3) merevisi kembali pedoman wawancara yang 
langsung mengungkapkan penalaran siswa dalam pemecahan masalah 
secara mendetail dan terstruktur, 4) merevisi kembali tes kemampuan 
berpikir logis yang langsung mengkategorikan calon subjek penelitian 
yakni subjek berkemampuan logis tinggi, sedang, dan rendah. 
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PENINGKATAN  KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PECAHAN 
MELALUI LATIHAN PROBLEM POSING PADA SISWA KELAS VIIB  SMP 

NEGERI 1 PALOPO 
 

Ma’rufi 
 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan berbasis kelas (Action 
Research) yang menyelidiki peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah pecahan pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Palopo  melalui 
latihan  problem possing. Pemberian tindakan dilakukan di kelas VIIB 
SMP Negeri 1 Palopo dengan banyaknya siswa 24 orang. Penelitian 
tindakan  ini dilaksanakan selama 8 bulan.  Pemberian tindakan 
penelitian dilaksanakan selama dua siklus. Kompetensi dasar pada 
Siklus I adalah  melakukan opersi hitung  bilangan pecahan dan pada 
Siklus II membahas penggunaan operasi hitung bilangan pecahan 
dalam pemecahan masalah. Setiap siklus mencakup: (1) 
perencanaan/persiapan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan 
(4) refleksi. Pada siklus I dirancang RPP dan LKS yang mengacu 
kepada metode problem possing, dan pada pelaksanaan tindakan 
dengan menggunakan RPP dan LKS yang telah disiapkan diobservasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) melalui latihan problem 
posing, terjadi peningkatan aktivitas guru yang lebih produktif dan 
aktivitas siswa yang lebih aktif dalam proses pembelajaran 
matematika di SMP Negeri 1 Palopo, (2) terjadi peningkatan prestasi 
belajar matematika siswa khususnya kemampuan pemecahan 
masalah pecahan melalui latihan problem posing dari siklus I dengan 
skor rata-rata 66,38 meningkat  menjadi 77,08 dari skor ideal 100, (3) 
sebagian besar siswa menunjukan adanya respon positip sterhadap 
latihan problem posing. Hal ini didukung oleh respon siswa yang 
menyatakan senang dan berminat mempelajari materi matematika 
yang lain menggunakan latihan problem posing. Diantaranya, belajar 
menyusun soal berdasarkan situasi yang ada,  masalah kontekstual 
menjadikan konsep yang dipelajari lebih mudah dipahami dan 
diingat, (4) Respon guru pemberian latihan problem possing dalam 
meningkatkan kemampuan  pemecahan masalah khusunya materin 
pecahan pada umumnya memberikan respon positif  bahwa dengan 
pendekatan ini  maka proses pembelajaran terpusat pada siswa. 

 
Kata Kunci: Pemecahan masalah, problem possing. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diujikan secara nasional, sehingga siswa dituntut untuk menguasai 
pelajaran matematika secara tuntas disetiap satuan dan jenjang 
pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika di 
sekolah, berbagai usaha dan upaya yang telah dilakukan seperti 
penambahan jumlah buku pelajaran, penyempurnaan kurikulum, 
penataran guru-guru bidang studi matematika, penambahan sarana 
dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar sekaligus 
pemantapan proses belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil diagnosis bersama tim peneliti (dosen dan 
guru mitra) terhadap materi pecahan yang diajarkan oleh guru mitra 
di kelas VII SMP Negeri 1 Palopo, terungkap bahwa pada semester 
ganjil tahun pelajaran 2005/2006 dan 2006/2007 siswa kesulitan 
dalam menyelesaikan masalah pecahan, kususnya masalah dalam 
bentuk soal cerita. Pada semester ganjil tahun 2005/2006 ketuntasan 
belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Palopo pada pokok bahasan 
pecahan hanya mencapai 53,33% (hanya 16 orang siswa dari 30 siswa 
yang memperoleh nilai 65 ke atas pada tes formatif), bahkan untuk 
tahun ajaran 2006/2007 lebih rendah lagi yaitu hanya mencapai 
46,67% (hanya 14 orang siswa dari 30 siswa yang memperoleh nilai 65 
ke atas pada tes formatif). Berdasarkan remedial yang dilakukan guru 
terungkap bahwa siswa kesulitan dalam mengoperasikan bilangan 
pecahan, terutama pada penjumlahan/pengurangan dan pembagian. 
Selain itu, kesulitan yang paling utama adalah menyelesaikan soal-
soal dalam bentuk cerita yang melibatkan operasi bilangan pecahan 
dalam penyelesaiannya. 

Beberapa kesulitan siswa yang terungkap dalam remedial 
yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dengan soal cerita 
adalah: (1) siswa tidak dapat mengidentifikasi dengan benar mana 
yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal, (2) siswa tidak dapat 
menyusun model matematika yang bersesuaian dengan soal, dan (3) 
jika model matematika sudah diberikan, siswa masih kesulitan dalam 
mengoprasikan pecahan sesuai dengan model yang diberikan. 

Berdasarkan masalah yang diperoleh dari hasil diagnosis 
bersama guru mitra di atas, maka disepakati untuk memperbaiki 
pendekatan, metode, dan teknik mengajar di kelas. Beberapa 
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pendekatan, metode, dan teknik mengajar yang didiskusikan seperti 
ekspositori, penemuan, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah 
(problem solving), pengajuan masalah (problem possing), dan masih 
banyak pendekatan, metode, dan teknik yang lain yang diharapkan 
dapat membantu siswa meningkatkan kemampuannya 
menyelesaikan masalah pecahan.  

Hasil wawancara dengan beberapa siswa diperoleh 
informasi bahwa sebagian siswa jika diberikan soal-soal sangat sulit 
untuk dijawab karena mereka tidak mengerti maksud dari soal yang 
diberikan. Akibatnya siswa merasa bahwa matematika itu adalah 
pelajaran yang sangat sulit.  

Dengan adanya kondisi yang demikian, maka disepakati 
bersama guru mitra bahwa dalam proses belajar mengajar perlu 
menggunakan pendekatan, metode, dan teknik mengajar yang bisa 
secara langsung mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar, 
khususnya dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. 
Salah satu kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah adalah 
kurang mampunya siswa dalam menelaah maksud dari masalah/soal 
yang diberikan. Olehnya itu salah satu pendekatan, metode dan 
teknik yang dianggap dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan 
masalah yang dialami siswa adalah latihan dengan menggunakan 
metode problem possing. 

Problem possing merupakan salah satu pembelajaran non-
konvensional yang dalam proses kegiatannya membangun struktur 
kognitif siswa. Proses ini dilakukan siswa dengan cara mengaitkan 
skemata yang dimilikinya, bahkan beberapa hasil penelitian 
memberikan gambaran, bahwa problem possing merupkan salah 
satu bentuk kegiatan dalam pembelajaran matematika yang dapat 
mengaktifkan siswa, mengembangkan kemampuan berpikir siswa 
dalam menyelesaikan masalah, dan menimbulkan sikap positif 
terhadap matematika. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat jawaban dari 
masalah dikemukakan yaitu: meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah pecahan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Palopo melalui latihan 
problem possing. Secara eksplisit tujuan dari penelitian ini adalah: 
meningkatkan (1) metode penerapan problem possing dalam 
pembelajaran pecahan di SMP kelas VII SMP Negeri 1 Palopo, (2) 
ketuntasan belajar siswa secara klasikal mencapai minimal 85% dalam 
menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan pecahan. 
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BAB II 
TINJAUAN  PUSTAKA 

 
A. Matematika 

Gagne (Bell, 1981) membagi objek matematika kedalam dua 
kelompok, yaitu objek langsung yang terdiri dari: fakta, konsep, 
keteram-pilan, dan prinsip; dan objek tak langsung meliputi transfer 
belajar, kemampuan memecahkan masalah, disiplin dan apresiasi 
untuk struktur matematika. Selanjutnya Begle (1979) 
mengklasifikasikan objek matematika menjadi fakta, konsep, operasi 
dan prinsip, dan Soedjadi (2000) menge-mukakan bahwa objek 
matematika yang menjadi kajian dasar matematika adalah fakta, 
konsep, relasi, operasi dan prinsip.  

Dalam kurikulum matematika sekolah yang berbasis 
kompetensi (Depdiknas, 2003), dikemukakan bahwa tujuan umum 
pendidikan matematika ditekankan kepada siswa untuk memiliki: (1) 
kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat 
digunakan dalam memecahkan masalah matematika, pelajaran lain, 
ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata; (2) 
kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi; 
dan (3) kemampuan menggunakan matematika sebagai cara 
bernalar yang dapat dialihgunakan pada setiap keadaan, seperti 
berpikir kritis, berpikir logis, berpikir sistematis, bersifat objektif, 
bersifat jujur, bersifat disiplin dalam memandang dan menyelesaikan 
masalah. Untuk mengetahui tercapainya tujuan tersebut, dapat di lihat 
dari kompetensi yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses 
pembelajaran. Sehingga di dalam kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP) dirumuskan standar kompetensi dan kompetensi 
dasar sesuai dengan standar isi dari Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) yang merupakan acuan minimal bagi guru untuk 
menyusun silabus pembelajarannya.  

 
B. Pemecahan Masalah 

Dalam penelitian ini, kompetensi belajar siswa hanya dibatasi 
pada kemampuan pemecahan masalah pada materi pokok pecahan. 
Pembatasan ini dilakukan, karena pada saat pelaksanaan penelitian 
materi pecahan yang dipelajari siswa. Selain itu, materi pecahan 
masih merupakan salah satu materi yang menurut guru sulit 
dipahami oleh siswa. Materi pecahan ini merupakan salah satu materi 
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pokok matematika kelas VII semester 1 berdasarkan KTSP SMP Negeri 
1 Palopo. Tujuan umum diberikannya materi pokok pecahan adalah agar 
siswa mampu melakukan operasi hitung pada pecahan dan dapat 
menulis suatu bilangan dalam bentuk baku. 

Dalam pengajaran matematika, pemecahan masalah 
merupakan strategi belajar mengajar. Karena itu yang mejadi 
masalah adalah bagaimana kemudian pemecahan masalah itu 
diintegrasikan dalam kegiaan belajar mengajar matematika. 
Keterampilan memecahkan masalah harus dimiliki oleh siswa, dan 
keterampilan tersebut dapat dimiliki oleh siswa bila guru 
mengajarkan bagaimana memecahkan masalah yang efektif kepada 
siswa-siswanya. Pemecahan masalah dalam matematika adalah 
penyelesaian dari suatu situasi dalam matematika yang dianggap 
masalah bagi orang yang menyelesaikannya. Meyelesaikan suatu 
masalah merupakan suatu proses untuk menerima tantangan untuk 
menjawab masalah. Karena itu, mengajar bagaimana menyelesaikan 
masalah merupakan kegitan guru untuk memberikan motivasi 
kepada siswa agar bersedia menerima pertanyaan yang menantang 
itu.Teknik pemecahan masalah memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menemukan penyelesaiannya, dan apabila siswa dapat 
menemukan-nya sendiri ada kesenangan atau kepuasan dalam 
penemuan itu, sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk 
mempelajari prinsip-prinsip atau konsep yang diberikan. 
Hudoyo(1990) mengemukakan tentang langkah-langkah seorang 
guru membimbing siswa untuk menyelesaikan masalah dalam 
matematika, urutan-urutan kegiatannya adalah sebagai berikut: (1) 
mengerti masalah,      (2) merencanakan    penyelesaian, (3) 
melaksanakan rencana, (4) memeriksa kembali 
Problem possing merupakan istilah dalam bahasa Inggris, sebagai 
padanan katanya digunakan istilah “merumuskan masalah (soal) 
atau membuat masalah (soal)”. Menurut Silver (dalam Sutiarso, 
2000) problem possing mempunyai beberapa arti. Pertama, problem 
possing adalah perumusan soal sederhana atau perumusan ulang 
soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan 
dapat dikuasai. Kedua, problem possing adalah perumusan soal yang 
berkaitan dengan syarat-syarat pada soal yang telah dipecahkan atau 
alternatif soal yang masih relevan. Problem possing dimaksudkan 
perumusan masalah (soal) oleh siswa dari situasi yang tersedia atau 
soal yang diberikan oleh guru, yang dilakukan sebelum, ketika, dan 
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setelah pemecahan masalah, misalnya guru mengajukan 
masalah/soal kepada siswa, selanjutnya siswa disuruh mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan (masalah-masalah) yang mengarah kepada 
pemecahan masalah. Ketiga, problem possing yaitu merumuskan 
atau membuat soal dari situasi yang diberikan. Pada dasarnya 
problem possing merupakan pengembangan dari pembelajaran 
dengan problem solving (pemecahan masalah). Pengemba-ngan ini 
dapat dilihat dalam proses pembelajaran bahwa dalam problem 
possing diperlukan kemampuan siswa dalam memahami soal, 
merencanakan langkah-langkah penyelesaian soal, dan 
menyelesaikan soal tersebut. Ketiga langkah tersebut adalah bagian 
dari langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan problem 
solving (pemecahan masalah). Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa  problem possing mempunyai korelasi yang positif dengan 
kemampuan pemecahan masalah (problem solving). Suryanto 
(Suharta, 2000) mengatakan bahwa problem possing matematika 
merupakan salah satu sistem kriteria penggunaan pola pikir 
matematik atau kriteria berpikir matematik dan sangat sesuai 
dengan tujuan pembelajaran matematika. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Pelaksanaan PIPS 

Pelaksanaan PIPS ini berupa tindakan kelas yang dilaksanakan 
selama dua siklus. Tindakan yang dilakukan adalah latihan dengan 
menggunakan metode  problem possing.  Hal ini dimaksudkan agar 
kualitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan, yang ditandai 
dengan terjadinya interaksi multi arah sehingga proses pembelajaran 
semakin bermakna, yang pada akhirnya terjadi peningkatan 
kemampuan memecahkan masalah dalam pembelajaran 
matematika. Untuk mencapai hal ini penelitian tindakan kelas 
dirancang melalui prosedur sebagai berikut. Lokasi pengembangan 
adalah SMP Negeri 1 Palopo Sulawesi Selatan, dengan subjek siswa 
kelas VII B sebanyak 24 orang. Waktu pengembangan dilaksanakan 
pada semester ganjil tahun pelajaran 2008/2009 pada mata pelajaran 
matematika. Secara rinci pelaksanaan pengembangan untuk dua 
siklus tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan Siklus I 
Perencanaan Tindakan 
a. Membuat rencana pengajaran sesuai dengan kurikulum SMP 

(KTSP pada pokok bahasan pecahan). Dalam pembuatan 
rencana penga-jaran ini, disusun materi yang akan diajarkan 
sesuai skenario pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 
problem possing. 

b. Materi yang telah tersusun tersebut selanjutnya dibuat langkah-
langkah operasional sesuai dengan indikator pemecahan 
masalah yakni mengerti masalah, merencanakan penyelesaian, 
melaksana-kan penyelesaian dan melihat kembali perolehan 
oleh siswa. 

c. Mempersiapkan bahan-bahan penunjang untuk kelancaran 
penelitian antara lain pedoman observasi, alat evaluasi, media, 
bahan, serta referensi penunjang yang relevan dengan 
penelitian. 

d. engadakan pelatihan kepada guru yang akan melaksanakan 
tindakan, dan guru yang akan melakukan obsevasi. Pada 
kegiatan ini dibagi peran untuk setiap anggota tim, sehingga 
tampak jelas tingkat dan kualitas kolaborasi dalam 
pengembangan inovasi. 
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Pelaksanaan Tindakan 
a. Mengidentifikasi keadaan siswa berupa minat dan kesiapannya. 
b. Membahas materi pelajaran dengan pendekatan problem 

possing. 
c. Memberikan seluasnya kepada siswa untuk melakukan kegiatan 

yang mencakup indikator pemecahan masalah yakni mengerti 
masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan 
penyelesaian dan melihat kembali perolehan oleh siswa. 

d. Memberikan umpan balik positif terhadap jawaban dan 
tanggapan siswa. 

e. Melakukan penugasan kepada siswa sesuai dengan bahan yang 
telah dikembangkan baik secara individu maupun kelompok. 

f. Mencatat semua kejadian yang dianggap penting, baik 
mengenai kegiatan siswa dalam mengikuti pelajaran, 
mengerjakan soal maupun tanggapan-tanggapan yang 
diberikan siswa. 

g. Dengan memberikan motivasi dan menciptakan interaksi yang 
har-monis antara guru dan siswa, siswa diarahklan untuk 
menyelesaikan  masalah/soal pada LKS secara mandiri dengan 
menggunakan pendekatan problem possing, dalam hal ini guru 
hanya menjadi pengarah dan pembimbing. 

Observasi 
Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang 
telah dibuat serta melaksanakan evaluasi. Pengamatan dilakukan 
oleh tim, termasuk guru yang mengajar selama proses pembelajaran 
berlangsung. Pengamatan difokuskan pada: 
a. Aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung. 
b. Kemampuan siswa dalam membuat soal-soal. 
c. Kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal. 
d. Banyaknya siswa yang mampu membuat sendiri soal, dan 

menyelesaikan sendiri soal. 
e. Banyaknya siswa yang mampu membuat sendiri soal, dan siswa 

yang lain yang mampu menjawab soal yang dibuat oleh 
temannya. 

Refleksi 
Hasil yang diperoleh dalam tahap observasi selanjutnya 

dianalisis sehing-ga menjadi refleksi atas pelaksanaan tindakan yang 
telah dilakukan. Refleksi tersebut selanjutnya didiskusikan dengan 
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tim peneliti, guru sejawat, maupun dengan siswa yang pada akhirnya 
dibuat rencana kerja penelitian untuk siklus berikutnya. Rencana 
kerja yang dilaksanakan pada siklus tersebut merupakan perbaikan 
pada siklus berikutnya. 
2. Pengembangan Siklus II 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Siklus II ini relatif sama 
dengan perencanaan dalam Siklus I dengan mengadakan perbaikan 
tentang aktivitas guru menyelenggarakan reciprocal teaching yaitu 
pembelajaran yang berbentuk dialog antara guru dan siswa 
mengenai sebagian isi buku teks, dengan menggilir siswa berperan 
sebagai guru. Hal ini dilakukan karena pada siklus I nampak siswa 
kesulitan menyelesaikan soal-soal yang dirumuskan temannya 
sendiri. . 
Sumber data dari pengembangan ini adalah personil pengembang 
yang terdiri dari tim pengembang dan siswa. Data yang diperoleh dari 
tim pengembang adalah informasi mengenai tingkat kemampuan 
memecahkan masalah siswa, pendekatan, metode, dan teknik 
mengajar yang digunakan dalam tiap-tiap pokok bahasan, respon 
siswa ketika diberikan soal-soal untuk dikerjakan. Jenis data yang 
diperoleh adalah data kuantitatif (tes hasil belajar/tes kemampuan 
siswa) dan data kualitatif (hasil observasi). 
Cara pengambilan data: 
a. Data peningkatan kemampuan memecahkan masalah siswa 

diambil dengan memberikan tes kepada siswa. 
b. Data tentang situasi belajar mengajar atau proses pembelajaran 

saat pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar 
observasi. 

c. Data tentang pelaksanaan tindakan dikumpulkan dengan 
memberi kesempatan kepada siswa menuliskan tanggapan 
pada pembelajaran. 

Yang menjadi indikator keberhasilan adalah bila skor rata-rata 
kemampuan pemecahan masalah siswa meningkat melalui latihan  
problem possing. Selain itu, hasil yang diperoleh pada siklus II 
mencapai ketuntasan belajar kelas minimal 75%. 
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BAB IV 
HASIL PIPS DAN PEMBAHASAN 

 
Sebelum menguraikan hasil dari pengembangan ini, terlebih 

dahulu diberikan gambaran tentang persiapan yang dilakukan 
sebelum implementasi tindakan pembelajaran di kelas. Adapun 
persiapan yang dimaksudkan adalah (1) menyiapkan semua 
perangkat pembelajaran dan instrumen yang akan digunakan selama 
pelaksanaan pengembangan; (2) mengadakan simulasi kepada 
observer untuk penggunaan lembar observasi aktivitas siswa dan 
aktivitas guru, sehingga pada saat pelaksanaan tindakan observer 
tidak mengalami kesulitan untuk mencatat aktivitas siswa dan guru; 
dan (3) melaksanakan pelatihan kepada guru yang akan 
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 
dirancang bersama.  

Penilaian proses aktivitas guru yang dilakukan mengacu 
kepada pendapat, Suryanto (1998) yang telah diuraikan pada kajian 
pustaka. Berdasarkan pendapat tersebut dan mengacu kepada 
langkah-langkah pemecahan masalah, maka aktivitas guru yang 
dinilai difokuskan kepada kegiatan guru selama melaksanakan 
pembelajaran dengan metode problem possing.  Guru masih 
mengalami kesulitan dalam: (1) menyediakan beberapa situasi yang 
berupa informasi tertulis, benda manipulatif, gambar, atau yang 
lainnya, kemudian guru melatih siswa merumuskan soal dengan 
situasi yang ada; (2) memberikan contoh perumusan soal dengan 
beberapa taraf kesukaran baik kesulitan isi matematika maupun 
kesulitan bahasanya; dan (3) menyelenggarakan reciprocal teaching, 
yaitu pembelajaran yang berbentuk dialog antara guru dan siswa 
mengenai sebagian isi buku tes, yang dilaksanakan dengan menggilir 
siswa berperan sebagai guru. Berdasarkan indikator aktivitas guru 
yang diamati, terlihat bahwa ada tiga indikator (dari 11 indikator) 
yang belum dapat dilaksanakan guru dengan baik. Sehingga 
keterlaksanaan pembelajaran dengan baik baru mencapai 72,7%.  

Penilaian proses aktivitas siswa yang dilakukan mengacu 
kepada pendapat, Suryanto (1998) yang telah diuraikan pada kajian 
pustaka. Berdasarkan pendapat tersebut dan mengacu kepada 
langkah-langkah pemecahan masalah, maka aktivitas siswa yang 
dinilai difokuskan kepada kegiatan siswa selama melaksanakan 
pembelajaran dengan metode problem possing. Aktivitas siswa 
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diperoleh dari hasil pengamatan dengan menggunakan “lembar 
observasi aktivitas siswa”. Pengamatan dilaksanakan dengan cara 
observer mengamati aktivitas siswa yang dominan dilakukan dalam 
setiap pertemuan. Data yang diperoleh dari instrumen tersebut 
dirangkum oleh penulis setiap akhir pertemuan.  

Aktivitas siswa yang berkaitan dengan problem solving pada 
siklus 1 untuk empat indikator yang diamati menunjukkan bahwa: (1) 
hanya 3,13% siswa menyelesaikan soal yang dirumuskan temannya 
sendiri; (2) 31,25% siswa membuat soal-soal serupa setelah 
menyelesaikan soal yang diberikan; (3) 51,04% siswa mengubah soal 
yang diberikan menjadi soal yang baru; dan (4) 77,08% siswa 
mengungkapkan pertanyaan terhadap situasi yang diberikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam melakukan problem 
possing masih dalam kategori rendah, dalam arti rata-rata aktivitas 
siswa yang melakukan kegiatan sesuai yang diharapkan baru satu 
indikator yang mencapai 77,08%. Berdasarkan hasil ini, maka pada 
siklus 2 tiga indikator yang masih dalam kategori rendah lebih intesif 
dilatihkan kepada siswa. 

Pada siklus 2 persentase siswa yang melakukan aktivitas 
problem possing untuk setiap indikator lebih banyak daripada 
aktivitas pada siklus 1. Namun demikian, terlihat bahwa aktivitas 
siswa menyelesaikan soal yang dirumuskan oleh temannya belum 
mencapai 50% dari 24 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa lebih 
banyak tidak menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh temannya 
sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran, 
hal ini terjadi karena siswa kurang perhatian terhadap masalah yang 
diajukan temannya.  

Hasil deskripsi tentang penguasaan siswa, menunjukan 
bahwa pembelajaran problem possing efektif dalam pencapaian 
tingkat penguasaan belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 
penguasaan (rata-rata penguasaan) yang diperoleh siswa setiap 
siklusnya semakin meningkat.  Skor rata-rata prestasi belajar 
matematika siswa kelas VIIB pada siklus I Hanya 66,38 dengan nilai 
maksimum 90, nilai minimum 40 dan simpangan baku 14,77. 
Sedangakan skor rata-rata prestasi belajar matematika siswa pada 
siklus II meningkat menjadi 77,08, nilai maksimum 98, nilai minimum 
55 dan simpangan baku 12,26. Menurut kriteria yang telah ditetapkan 
rata-rata penguasaan yang dicapai siswa pada akhir siklus II adalah  
siswa yang berada dalam katagori tinggi  dan sangat tinggi masing-
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masing 11 oarang (45,83%) dan 4 orang (16,67%), sedangkan kategori 
sedang adalah 6 orang (25%).. Hal ini memberikan suatu gambaran 
bahwa pembelajaran problem possing dapat memfasilitasi 
penguasaan siswa dalam belajar matematika. Selain itu, juga terlihat 
bahwa dari 24 orang siswa terdapat 21 orang (87,50%) yang telah 
mencapai ketuntasan belajar minimal (sesuai dengan ketentuan yang 
diberlakukan oleh Depdikbud bahwa siswa dikatakan tuntas 
belajarnya bila penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari 
minimal mencapai 65 %). 

Pada akhir pelaksanaan pengembangan ini siswa diberi 
angket untuk mengetahui persepsi atau tanggapan siswa terhadap 
kegiatan pembelajaran. Dari hasil analisis respon siswa diperoleh 
data yang menunjukan bahwa 83,3% (20 dari 24 orang) siswa 
menganggap cara belajar dan cara guru mengajar melalui latihan  
problem posing  merupakan hal yang baru bagi mereka. Dari  hasil  
wawancara  dengan  beberapa  siswa   diketahui  beberapa  alasan 
yang mendasari mereka menyatakan senang dan berminat 
mempelajari materi matematika yang lain menggunakan latihan 
problem possing. Diantaranya, belajar menyusun soal berdasarkan 
situasi yang ada,  masalah kontekstual menjadikan konsep yang 
dipelajari lebih mudah dipahami dan diingat. Hasil penelitian  yang  
merupakan pencapaian   kemampuan  pemecahan masalah  pecahan  
menunjukkan peningkatan yang berarti  dari siklus I ke siklus II 
setelah diberikan latihan problem possing dalam pembelajaran 
matematika.  Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengajukan atau menyusun masalah/soal berdasarkan situasi yang 
diberikan soal tersebut diselesaikan  dengan menggunakan langkah-
langkah pemecahan masalah maka siswa terlatih untuk 
menyelesaikan suatu masalah. 
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BAB V 
KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil-hasil analisis data dan pembahasannya, 
maka dirumuskan simpulan penelitian ini sebagai berikut: (1) terjadi 
peningkatan prestasi belajar matematika siswa khususnya 
kemampuan pemecahan masalah pecahan melalui latihan problem 
posing dari siklus I dengan skor rata-rata 66,38 meningkat  menjadi 
77,08 dari skor ideal 100. (2) melalui latihan problem posing, terjadi 
peningkatan aktivitas guru yang lebih produktif dan aktivitas siswa 
yang lebih aktif dalam proses pembelajaran matematika di SMP 
Negeri 1 Palopo, (3) sebagian besar siswa menunjukan adanya respon 
positip terhadap latihan problem posing. Hal ini didukung oleh respon 
siswa yang menyatakan senang dan berminat mempelajari materi 
matematika yang lain menggunakan latihan problem posing. 
Diantaranya, belajar menyusun soal berdasarkan situasi yang ada,  
masalah kontekstual menjadikan konsep yang dipelajari lebih mudah 
dipahami dan diingat, (4) respon guru terhadap pemberian latihan 
problem possing dalam meningkatkan kemampuan  pemecahan 
masalah khusunya materin pecahan pada umumnya memberikan 
respon positif  bahwa dengan pendekatan ini  maka proses 
pembelajaran terpusat pada siswa. 
  
REKOMENDASI 

Sebagai rekomendasi berdasarkan hasil-hasil penelitian yang 
diperoleh, maka dikemukakan beberapa saran berikut ini: (1) bagi 
pihak guru matematika di sekolah menengah pertama agar  
menerapkan latihan problem possing khususnya pada materi pokok 
pecahan, agar siswa terbiasa menyusun soal berdasarkan situasi 
yang ada dan dapat menyelesaikan soal-soal dengan menggunakan 
langkah-langkah pemecahan masalah, (2) sebagai upaya 
memaksimalkan kompetensi siswa dalam belajar matematika maka 
latihan problem possing  yang dikembangkan pada penelitian ini 
dapat dijadikan bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut baik 
melalui penelitian tindakan kelas maupun forum-forum ilmiah lainnya 
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Comparison of the Effectivennes of Mathematic Learning through  
Cooperative Model of Make a Match Type and Scramble Type of 

 Grade VII Students at SMP Negeri 4 Palopo 
 

Fitriani A., M. Arif Tiro, Djadir 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika saat ini masih didominasi 
pengajaran konvensional. Pada pengajaran ini, peran guru sangat 
dominan dalam menyajikan materi. Biasanya setelah menyajikan 
materi, guru meminta beberapa orang siswa mengerjakan soal-soal 
di papan tulis terkait materi yang baru saja dijelaskan. Siswa yang 
mampu mengerjakan dengan baik akan lebih termotivasi, tetapi bagi 
siswa yang tidak mampu mengerjakan soal tersebut akan mendapat 
perlakuan negatif baik dari guru maupun sesama temannya. 
Pengajaran seperti ini menempatkan guru sebagai pusat (teacher 
centered) pembelajaran. Soedjadi (2007: 27) berpendapat bahwa 
terpusatnya kegiatan pembelajaran pada guru itulah yang 
memunculkan ketidakseimbangan antara anak didik dan guru dalam 
hal berpikir yang diperlukan dan perlu ditumbuhkembangkan pada 
diri siswa untuk kepentingan masa depannya.  

Model pembelajaran kooperatif telah teruji efektif untuk 
diterapkan, tetapi tidak berarti untuk materi atau kompetensi dasar 
(KD) tertentu semua tipe dari model pembelajaran kooperatif tepat 
diterapkan. Hal ini disebabkan tepat atau tidak tepatnya menerapkan 
suatu model pembelajaran atau tipe dari model pembelajaran 
dipengaruhi antara lain oleh karakteristik materi, tingkat 
perkembangan kognitif siswa, sarana pendukung, dan lingkungan 
belajar. Selain itu, keefektifan suatu model pembelajaran hanya bisa 
diketahui setelah model tersebut dipraktikkan. Oleh karena itu, 
mengetahui dan membandingkan  keefektifan antartipe pada model 
pembelajaran kooperatif penting untuk diteliti.  

Sehubungan dengan hal di atas, penelitian ini akan akan 
membandingkan dua tipe yang baru pada pembelajaran kooperatif 
yakni tipe Make a Match dan tipe Scramble. Pada kedua tipe 
pembelajaran ini mempunyai kesamaan dalam proses pembelajaran 
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yaitu sama-sama menggunakan penekanan latihan soal dimana siswa 
bertugas untuk mencocokkan pertanyaan dengan jawabannya yang 
tersusun secara acak.  
B.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah 
dari penelitian ini yaitu belum diketahuinya yang mana lebih efektif 
diantara penerapan pembelajaran kooperatif tipe Make a Match atau 
penerapan pembelajaran kooperatif tipe Scramble dalam 
pembelajaran matematika. 
C.Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diungkapkan di atas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan 
sebagai berikut: 

 1. Bagaimana hasil belajar matematika siswa sebelum dan 
susudah pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif 
tipe Make a Match? 

 2. Bagaimana hasil belajar matematika siswa sebelum dan 
sesudah pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif 
tipe Scramble? 

 3. Bagaimana aktivitas belajar siswa selama pembelajaran 
dengan menggunakan  model kooperatif tipe Make a Match? 

 4. Bagaimana aktivitas belajar siswa selama pembelajaran 
dengan menggunakan  model kooperatif tipe Scramble? 

 5. Bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran dengan 
menggunakan  model kooperatif tipe Make a Match? 

 6. Bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran dengan 
menggunakan  model kooperatif tipe Scramble? 

 7. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar matematika 
siswa sesudah pembelajaran dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Make a Match? 

 8. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar matematika 
siswa sesudah pembelajaran dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Scramble? 

 9. Apakah ada perbedaan peningkatan hasil belajar 
matematika antara siswa yang diajar dengan menggunakan 
model kooperatif tipe Make a Match dengan yang menggunakan 
tipe Scramble? 

 D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini 
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adalah sebagai berikut:  
 1. Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas VII 

SMP Negeri 4 Palopo sebelum dan sesudah pembelajaran 
dengan menggunakan model kooperatif tipe Make a Match. 

 2. Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas VII 
SMP Negeri 4 Palopo sebelum dan sesudah pembelajaran 
dengan menggunakan model kooperatif tipe Scramble. 

 3. Untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran 
dengan menggunakan  model kooperatif tipe Make a Match. 

 4. Untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran 
dengan menggunakan  model kooperatif tipe Scramble. 

 5. Untuk mengetahui respons siswa terhadap pembelajaran 
dengan menggunakan  model kooperatif tipe Make a Match. 

 6. Untuk mengetahui respons siswa terhadap pembelajaran 
dengan menggunakan  model kooperatif tipe Scramble. 

 7. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa sesudah 
pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe 
Make a Match? 

 8. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa sesudah 
pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe 
Scramble? 

 9. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar 
matematika antara siswa yang diajar dengan menggunakan 
model kooperatif tipe Make a Match atau yang diajar dengan 
menggunakan model kooperatif tipe Scramble. 

 E. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  
 1. Bagi siswa, pembelajaran tipe Make a Match dan 

Scramble dapat membantu siswa berperan aktif dalam 
proses belajar mengajar, menjadikan siswa senang dan 
tertarik terhadap matematika karena siswa dilibatkan 
secara aktif dalam pembelajaran. 

 2. Bagi guru, pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match dan Scramble dapat dijadikan sebagai salah satu 
alternatif untuk digunakan oleh guru matematika SMP 
yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses 
pembelajaran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pembelajaran Matematika 

Pengertian belajar adalah, proses perubahan tingkah laku 
individu yang  relatif tetap sebagai hasil pengalaman (Fonta dalam 
Suherman dkk, 2003:7) Nixon (dalam Ratumanan, 2004: 3) 
mengemukakan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu 
upaya membantu siswa untuk mengkonstruksi membangun konsep-
konsep atau prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya 
sendiri melalui proses internalisasi, sehingga konsep atau prinsip itu 
terbangun kembali. Transformasi informasi yang diperoleh menjadi 
konsep atau prinsip baru, sehingga dapat mempermudah terjadi 
pemahaman karena terbentuknya skemata dalam benak siswa. 

 
B. Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar merupakan dampak dari pembelajaran siswa 
sesudah mengikuti proses belajar. Perubahan tingkah laku dari suatu 
proses hasil belajar dilandasi oleh motivasi yang tinggi dan dapat 
membuahkan kecakapan, pemahaman, sikap dan keterampilan serta 
dapat diidentifikasi dan bahkan dapat diukur berupa kemampuan 
menjelaskan dan menyebutkan sesuatu, menggeneralisasikan fakta 
atau melakukan perbuatan. 

Hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
nilai yang diperoleh setiap siswa setelah mengikuti semua kegiatan 
pembelajaran materi segiempat. Penilaian berpedoman pada 
indikator-indikator pencapaian KD materi yang diangkat.  

C. Model Pembelajaran Kooperatif 
Menurut Slavin (Ratumanan, 2004: 130) menyatakan bahwa 

dalam pembelajaran kooperatif siswa bekerja sama dalam kelompok 
kecil saling membantu untuk mempelajari suatu materi. Selanjutnya 
menurut Tom V. Savage (Rusman, 2010: 203) mengemukakan bahwa 
pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan yang 
menekankan kerja sama dalam kelompok. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 
bahwa dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis, siswa 
mengkonstruksi pengetahuannya sendiri secara aktif melalui tugas-
tugas atau masalah yang diajukan oleh guru. Siswa menyelesaikan 
tugas-tugas atau memecahkan masalah tersebut berdasarkan 
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pengetahuan yang telah mereka miliki kemudian mendiskusikannya 
dalam kelompok kooperatif. 

D. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match 
Metode Make a Match (mencari pasangan) merupakan salah 

satu jenis dari metode dalam pembelajaran kooperatif. Metode ini 
dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan dari 
teknik ini adalah siswa mencari pasangan kartu sambil belajar 
mengenai suatu konsep atau topik, dalam suasana yang 
menyenangkan. Selain itu, tipe ini dapat diterapkan untuk semua 
mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

E. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scramble 
Metode Scramble tampak seperti model pembelajaran word 

square, bedanya jawaban soal tidak dituliskan di dalam kotak-kotak 
jawaban, tetapi jawaban sudah dituliskan, namun dengan susunan 
yang acak, jadi siswa bertugas mengoreksi (membolak-balik huruf) 
jawaban tersebut sehingga menjadi jawaban yang tepat / benar.  
Scramble merupakan suatu metode mengajar dengan membagikan 
lembar soal dan lembar jawaban yang disertai dengan alternatif 
jawaban yang tersedia. Siswa diharapkan mampu mencari jawaban 
dan cara penyelesaian dari soal yang ada. 

Metode Scramble menyajikan sedikit permainan dalam 
kelompok yang di bentuk dan dapat membuat semua siswa yang 
tergabung dalam kelompoknya masing-masing lebih aktif 
menyelesaikan dan mencari jawaban atas pertanyaan maupun soal-
soal yang disajikan. Selain itu juga metode Scramble menyajikan 
suasana yang menyenangkan yang dimaksudkan untuk 
menghilangkan kejenuhan siswa dalam pembelajaran matematika. 
Tentu saja metode Scramble harus meningkatkan pemahaman siswa 
tentang materi pelajaran yang di sajikan guru. 

F. Kerangka Pikir 
Melalui model pembelajaran tipe Make A Match dan 

Scramble diharapkan dapat memberikan cara dan suasana baru yang 
menarik dalam pengajaran khususnya pada mata pelajaran 
matematika. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make A 
Match dan Scramble diharapkan agar siswa dapat berfikir kritis 
karena diberikan tanggungjawab penugasan materi yang menjadi 
bagiannya dan melalui pembelajaran ini dapat memberikan konsep 
baru. Karena pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dan 
Scramble menekankan keaktifan siswa sehingga mampu 
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menumbuhkan untuk berfikir krtitis dan memupuk sikap untuk 
membantu kelompoknya dalam belajar sehingga tercipta suasana 
yang kondusif dan menyenangkan dan konsep pemahaman inovatif 
yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 
karena mereka dituntut harus bertanggungjawab atas kelompoknya, 
sehingga dalam menyelesaikan tugasnya setiap anggota saling 
bekerja sama dan membantu ketika mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan soal matematika. Melalui penelitian ini akan 
dibandingkan apakah ada perbedaan hasil belajar antara model 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dan model pembelajaran 
Scramble. 

G. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan 

kerangka pikir,maka diajukan hipotesis penelitian sebagi berikut: 
1. Terdapat peningkatan hasil belajar matematika sesudah 

diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match.  

2. terdapat peningkatan hasil belajar matematika sesudah 
diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe Scramble.  

3. Tidak terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar 
matematika antara siswa yang diajar dengan 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dan tipe 
Scramble .  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang akan 
membandingkan hasil perlakuan dua tipe pembelajaran kooperatif 
yakni tipe Make a Match dan tipe Scramble.  

Adapun desain penelitian ini yaitu dua kelas yang terpilih 
sebagai sampel, masing-masing memperoleh perlakuan model 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dan tipe Scramble.  

 
Desain selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut 

ini: 
Kelompo

k 
Pretest Perlakuan Postt

est 
I O1 Make a Match O2 

II O1 Scramble O2 

Keterangan  : 
O1 = Pretest 
O2 = Posttest 
Kelompok I untuk perlakuan model pembelajaran kooperatif 
tipe Make a Match. 
Kelompok II untuk perlakuan model pembelajaran 

kooperatif tipe Scramble. 
B. Definisi Operasional Variabel  

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel bebas 
dan variabel terikat. Model pembelajaran sebagai variabel bebas 
sedangkan variabel terikat adalah keefektifan pembelajaran yang 
terdiri atas aktivitas siswa, respons siswa, dan hasil belajar siswa. 
Definisi kedua variable tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Variable Bebas 
1. Pembelajaran dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Make a Match (membuat pasangan) adalah 
model pembelajaran yang menugaskan para siswa untuk 
mencocokkan soal dengan jawabannya yang disajikan 
dalam bentuk kartu, yang diberlakukan pada kelas 
eksperimen 1. 
2. Pembelajaran dengan menggunakan model 
kooperatif tipe Scramble adalah model pembelajaran 
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dengan membagikan lembar kerja pada siswa yang disertai 
dengan alternatif jawaban yang tersusun secara acak dan 
siswa bertugas untuk mencocokkan pertanyaan-jawaban 
tersebut sehingga menjadi jawaban yang benar, yang 
diberlakukan pada kelas eksperimen 2. 

2) Variabel Terikat 
1. Aktivitas siswa adalah kegiatan atau perilaku yang 
ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung.  
2. Respons siswa adalah tanggapan siswa tentang 
model pembelajaran, LKS, Kartu Matematika, buku 
siswa dan cara mengajar guru. 
3. Hasil belajar siswa adalah nilai atau skor individu 
pada materi keliling dan luas segiempat dengan KD: 
Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan 
segiempat serta menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. Nilai tersebut diperoleh setelah siswa 
mengikuti tes pada akhir pembelajaran kooperatif tipe 
Make a Match dan tipe Scramble. 

C. Satuan Eksperimen dan Perlakuan 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 4 Palopo tahun pelajaran 2011/2012 yang terdiri atas sembilan 
kelas. Pemilihan kelas eksperimen dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Kelas VII1 
sebagai kelas eksperimen I, diberikan pembelajaran kooperatif tipe 
Make a Match dan kelas VII2 sebagai kelas eksperimen II, diberikan 
pembelajaran kooperatif tipe Scramble. 

D. Instrumen Penelitian  
Dalam rangka mendapatkan data yang sesuai dengan 

penelitian maka penelitian ini menggunakan beberapa instrumen. 
Instrumen penelitian ini terdiri dari lembar validasi, lembar observasi 
(pengamatan), angket respons siswa, dan tes hasil belajar. Berikut 
uraian tentang instrumen tersebut. 

E. Teknik Pengumpulan Data 
Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara 

sebagai berikut. 
1. Data Aktivitas Siswa 

 Untuk memperoleh data aktivitas siswa dalam pembelajaran 
dilakukan pengamatan dengan menggunakan lembar observasi 
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aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran yang telah 
direvisi berdasarkan penilaian, koreksi dan saran perbaikan dari para 
ahli (validator) atau pakar pendidikan. Lembar observasi diberikan 
kepada seorang pengamat untuk diisi dengan cara menuliskan cek 
list () sesuai dengan keadaan yang diamati. 

2. Data Respons Siswa 
 Untuk memperoleh data respon siswa terhadap 
pembelajaran menggunakan angket respon siswa yang telah direvisi 
berdasarkan penilaian, koreksi dan saran perbaikan dari para ahli 
(validator) atau pakar pendidikan. Angket respon siswa diberikan 
kepada seluruh siswa yang menjadi subjek penelitian. Pemberian 
angket tersebut dilakukan setelah berakhirnya seluruh proses 
pembelajaran. 

3. Data Hasil Belajar 
Untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa 

diberikaan tes kepada siswa setelah pelaksanaan pembelajaran. Tes 
yang diberikan adalah tes hasil belajar yang disusun dan telah direvisi 
berdasarkan validasi beberapa ahli atau pakar pendidikan. 
 

F. Teknik Analisis Data  
Data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan 

instrument-instrumen dianalisis secara kuantitatif, deskriptif 
(aktivitas siswa selama pembelajaran, respon siswa, serta hasil 
balajar), dan inferensial (melihat perbedaan antara skor pretest dan 
skor posttest). 

1. Aktivitas Siswa 
Data yang diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas siswa 

dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh seorang 
observer, dianalisis dan dideskripsikan dengan merujuk pada interval 
penentuan kriteria efektivitas aktivitas siswa (dimodifikasi dari 
Nurdin, 2007).  
Berikut adalah kriteria keefektifan aktivitas siswa: 

3,5 ≤  ≤ 4  sangat efektif 
2,5 ≤  < 3,5  efektif 
1,5 ≤  < 2,5  tidak efektif 
 < 1,5 sangat tidak efektif 

Keterangan: 
 = skor rata-rata aktivitas siswa. 

 Kriteria yang digunakan untuk memutuskan aktivitas siswa 
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efektif jika nilai skor rata-rata minimal berada dalam kategori tinggi 
(2,5 ≤  < 3,5).  

2. Data Respon Siswa terhadap Pembelajaran 
Data hasil respons siswa yang diperoleh melalui angket 

dianalisis menggunakan statistik deskriptif yaitu skor rata-rata. Skor 
rata-rata diperoleh dari jumlah rata-rata skor setiap siswa dibagi 
banyaknya siswa, rata-rata skor setiap siswa diperoleh dari jumlah 
skor setiap butir pertanyaan dibagi 4 (skor 4 untuk sangat baik, 3 
untuk baik, 2 untuk kurang baik, dan 1 untuk sangat tidak baik).  

Kategori respons siswa setiap atau keseluruhan butir 
pertanyaan yang dimodifikasi sebagai berikut: 

3,5 ≤  ≤ 4  sangat baik 
2,5 ≤  < 3,5  baik 
1,5 ≤  < 2,5  kurang baik 
 < 1,5 sangat tidak baik 
Keterangan: 

 = skor rata-rata respons siswa. 
Kriteria yang digunakan untuk memutuskan respons siswa positif jika 
minimal berada dalam kategori baik. 

3. Data Hasil Belajar Siswa 
Data mengenai tes penguasaan matematika siswa dianalisis 

secara kuantitatif. Untuk analisis data secara kuantitatif digunakan 
statistik deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan pemahaman 
materi matematika siswa setelah dilaksanakan pembelajaran dengan 
menggunakan model kooperatif tipe Make a Match, maupun 
pembelajaran kooperatif tipe Scramble. 

Berdasarkan hasil keputusan musyawarah guru SMP Negeri 
4 Palopo bahwa kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang harus 
dipenuhi oleh siswa adalah minimal 70. Dari kriteria tersebut siswa 
yang memperoleh N ≥ 70 maka siswa yang bersangkutan mencapai 
ketuntasan individu. Ketuntasan penguasaan bahan ajar matematika 
siswa secara klasikal tercapai bila paling sedikit 80% siswa di kelas 
tersebut telah tuntas. Sedangkan kriteria yang digunakan untuk 
menentukan kategori tingkat penguasaan materi atau hasil belajar 
didasarkan pada teknik kategori standar yang diterapkan oleh 
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003c: 32) sebagai 
berikut: 
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Skor Kategori 
0 – 39  Sangat Rendah 

40 – 59  Rendah 
60 – 74  Sedang  
75 – 90  Tinggi  
91 – 100  Sangat Tinggi 

Teknik analisis data dengan statistik inferensial digunakan 
untuk keperluan pengujian hipotesis penelitian. Untuk pengujian 
hipotesis digunakan statistik parametrik dengan uji t.  Dengan taraf 
signifikansi untuk menguji hipotesis digunakan α = 0,05. Jenis uji-t 
yang digiunakan adalah independent sample T-test dan paired sample 
T-test.  

 
G. Hipotesis Statistik 

Untuk keperluan  pengujian hipotesisi maka disajikan 
hipotesis statistiknya sebagai berikut: 
1. Terdapat peningkatan hasil belajar matematika sesudah diajar 
dengan pembelajaran kooperatif tipe Make a Match.  

Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka dirumuskan 
hipotesis statistiknya, yaitu:  

H0 : µA = 0 lawan H1 : µA > 0 

 Keterangan: 
 µA = µ2 - µ1 

µ1 : Parameter rata-rata skor hasil belajar siswa 
sebelum diajar dengan pembelajaran kooperatif 
tipe Make a Match.. 

µ2 : Parameter rata-rata skor hasil belajar matematika 
sesudah diajar dengan pembelajaran kooperatif 
tipe Make a Match. 

2. Terdapat peningkatan hasil belajar matematika sesudah diajar 
dengan pembelajaran kooperatif tipe Scramble.  

Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka dirumuskan 
hipotesis statistiknya, yaitu:  

H0 : µB = 0 lawan H1 : µB > 0 

Keterangan: 
 µB = µ4 - µ3 

µ3 : Parameter rata-rata skor hasil belajar siswa 
sebelum diajar dengan pembelajaran kooperatif 
tipe Scramble. 
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µ4 : Parameter rata-rata skor hasil belajar matematika 
sesudah diajar dengan pembelajaran kooperatif 
tipe Scramble. 

a. 3. Tidak terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar 
matematika antara siswa yang diajar dengan 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dan tipe 
Scramble .  
Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka dirumuskan 
hipotesis statistiknya, yaitu:  

H0 : µ5 = µ6  lawan  H1: µ5 ≠ µ6 

Keterangan:  
µ5 : Parameter selisih hasil belajar siswa sebelum diajar 

dengan pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match. 

µ6 : Parameter selisih hasil belajar matematika sesudah 
diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe 
Scramble. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 
a.Deskripsi aktivitas siswa 
Setiap data aktivitas siswa diperoleh dari hasil pengamatan selama 4 
kali pertemuan dengan memberikan tiga kategori penilaian sebagai 
berikut: (1) efektif, (2) tidak efektif, dan (3) skor penilaian yang 
diberikan meliputi; skor 1 jika aktivitas siswa kurang efektif, skor 2 jika 
aktivitas siswa cukup efektif, skor 3 jika aktivitas siswa efektif, dan 
skor 4 jika aktivitas siswa sangant efektif. 
 

Tabel Deskripsi nilai rata-rata ketercapaian aktivitas tipe Make a 
Match 

N
o 

Aspek Aktivitas Siswa P1 P2 P3 P4 Rata2 
Kategori 
Keterca-

paian 

1 Mencermati 
penjelasan guru  3,17 2,83 3,5 3,67 3,29 Efektif 

2 
Membaca dan 
memahami buku 
siswa 

2,83 3,33 3,33 3,67 3,29 Efektif 

3 
Berada dalam 
kelompok 2,83 3,50 4,00 4,00 3,58 

Sangat 
Efektif 

4 
Mencocokkan kartu 
soal dengan kartu 
jawaban 

2,67 3,5 3,33 3,50 3,25 Efektif 

5 
Memberikan 
pertanyaan kepada 
teman atau guru 

2,83 2,67 3,33 3,50 3,08 Efektif 

6 
Menjawab/menangga
pi pertanyaan teman 
atau guru 

3.00 2,83 3,00 3,33 3,04 Efektif 

7 Berdiskusi dengan 
sesama teman 3,00 3,33 3,17 3,50 3,25 Efektif 

8 Menegrjakan kuis 3,33 3,17 3,33 4,00 3,46 Efektif 

9 
Perilaku yang tidak 
sesuai dengan KBM 0,33 0,17 0,17 0 0,17 

Sangat 
Tidak 

Efektif 
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Tabel Deskripsi nilai rata-rata ketercapaian aktivitas tipe Scramble 
N
o 

Aspek Aktivitas Siswa 
Per
t. I 

Pert. II 
Pert. 

III 
Pert. 

IV 
Rata-Rata 

Kategori 
Keterca-paian 

1 
Mencermati penjelasan 
guru  2,67 3,00 3,67 3,83 3,29 Efektif 

2 Membaca dan 
memahami buku siswa 2,83 3,17 3,50 3,67 3,29 Efektif 

3 Berada dalam 
kelompok 

2,67 3,67 3,83 3,83 3,50 Sangat Efektif 

4 Mengerjakan LKS 2,83 3,33 3,17 4,00 3,33 Efektif 

5 
Memberikan 
pertanyaan kepada 
teman atau guru 

2,50 2,83 3,33 3,50 3,04 Efektif 

6 
Menjawab/menanggapi 
pertanyaan teman atau 
guru 

2,63 2,67 3,17 3,50 3,00 Efektif 

7 Berdiskusi dengan 
sesama teman 

3,0
0 

3,00 3,33 3,67 3,25 Efektif 

8 Mengerjakan kuis 3,0
0 3.50 3,50 4,00 3,50 Sangat Efektif 

9 
Perilaku yang tidak 
sesuai dengan KBM 0,5 0,33 0,17 0 0,25 

Sangat Tidak 
Efektif 

 
Berdasarkan Tabel di atas, secara umum ketercapaian 

aktivitas siswa sesuai dengan harapan.  
Deskripsi respons siswa terhadap pembelajaran kooperatif 

tipe Make a Match dan deskripsi respons siswa terhadap pengajaran 
kooperatif tipe Scramble dapat dilihat pada Tabelberikut: 

Tabel Deskripsi nilai rata-rata respons siswa  
 

No. Tipe Pembelajaran  Nilai Rata-rata Respons Siswa 
1 Make a Match 3,20 
2 Scramble 3,47 
 

Hasil penelitian pada tipe Make a Match, seperti pada 
Tabel, menunjukkan bahwa nilai rata-rata respons siswa pada tipe 
Make a Match yang diperoleh dari empat indikator adalah 3,20 atau 
berada pada  kategori baik. Nilai rata-rata respons siswa pada 
pembelajaran tipe Scramble sebesar 3,47 juga berada pada kategori  
baik.  
b.Deskripsi Hasil Belajar Siswa 
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Yang akan dideskripsikan pada bagian ini adalah hasil 
belajar siswa baik pada kelas eksperimen 1 maupun pada kelas 
eksperimen 2. 
a. 1)Deskripsi Hasil Belajar Siswa pada Kelas Eksperimen 1 

Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 
berlaku di SMP Negeri 4 Palopo yang digunakan untuk menentukan 
tingkat pencapaian ketuntasan hasil belajar siswa, maka banyaknya 
siswa yang tuntas dan belum tuntas dapat dilihat pada Tabel berikut:  

 
 

Tabel Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Kelas 
Eksperimen 1 

Interval Kategori 
Ketuntasan 

Pretest Posttest   

 Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
< 70 Tidak tuntas 23 100 % 4 17,39 % 
≥ 70 Tuntas  0 0 % 19 82,61 % 

 
Pada Tabel di atas terlihat bahwa hasil belajar siswa 

sesudah diajar dengan pembelajaran kooperatif dengan tipe Make a 
Match mengalami peningkatan. Peningkatan hasil belajar siswa juga 
dapat dilihat dari peningkatan persentase siswa yang mencapai 
ketuntasan  
a. 2) Deskripsi Hasil Belajar Siswa pada Kelas eksperimen 2 

Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 
berlaku di SMP Negeri 4 Palopo yang digunakan untuk menentukan 
tingkat pencapaian ketuntasan hasil belajar siswa, maka banyaknya 
siswa yang tuntas dan belum tuntas dapat dilihat pada Tabel berikut.  

Tabel Distribusi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Kelas 
eksperimen 2 
Inter
val Kategori 

Ketuntasan 
Pretest Posttest   

 Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
< 70 tidak tuntas 24 100 % 4 16,67 % 
 ≥ 70 Tuntas 0 0 % 20 83,33 % 
 

Pada Tabel terlihat bahwa hasil belajar siswa sesudah diajar 
dengan model kooperatif tipe Scramble mengalami peningkatan. 
Peningkatan hasil belajar siswa juga dapat dilihat dari peningkatan 
persentase siswa yang mencapai ketuntasan. 

B. Hasil Pengujian Hipotesis 
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Untuk hipotesis pertama, berdasarkan hasil analisis data 
yang dapat dilihat pada Lampiran 2a bagian paired samples test, 
diperoleh nilai thitung = 61,171 dengan nilai probabilitas 0,001. Oleh 
karena nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan 
nilai rata-rata skor hasil belajar siswa sesudah diajar dengan 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match lebih baik daripada nilai 
rata-rata skor hasil belajar siswa sebelum diajar dengan pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match. 

Untuk keperluan pengujian hipotesis, telah dirumuskan 
hipotesis statistiknya, yaitu:  

H0 : µA = 0 lawan H1 : µA > 0 dimana   µA = µ2 - µ1 

dimana µ2 = 72,39 dan µ1 = 19,00. Berdasarkan nilai dari kedua 
tersebutmaka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil 
belajar siswa yang diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe Make 
a Match. 

Untuk hipotesis kedua, berdasarkan hasil analisis data yang 
dapat dilihat pada lampiran 2b bagian paired samples test, di peroleh 
nilai thitung  = 57,33 dengan nilai probabilitas 0,001. Karena nilai 
probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan nilai rata-rata skor hasil 
belajar siswa sesudah diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe 
Scramble lebih baik daripada nilai rata-rata skor hasil belajar siswa 
sebelum diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe Scramble.  

Untuk keperluan pengujian hipotesis, telah dirumuskan 
hipotesis statistiknya, yaitu:  

 H0 : µB = 0 lawan H1 : µB > 0 dimana   µB = µ4 - µ3 
Dimana µ4  = 75,79 dan µ3 = 22,00. Berdasarkan nilai dari kedua 
parameter tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
peningkatan hasil belajar siswa yang diajar dengan pembelajaran 
kooperatif tipe Scramble. 

Pada hipotesis ketiga, untuk keperluan pengujian hipotesis 
telah dirumuskan hipotesis statistiknya, yaitu:  

H0 : µ5 = µ6  lawan  H1: µ5 ≠ µ6  

Berdasarkan hasil analisis data yang dapat dilihat pada 
bagian independent sampels test, di baris equal variances assumed 
diperoleh nilai Fhitung= 0,222 dengan pendekatan nilai probabilitas = 
0,640. Karena nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima atau kedua 
nilai rata-rata selisih hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diajar 
dengan pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dan 
pembelajaran kooperatif tipe Scramble adalah identik (sama).  
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh µ5 = 53,79 dan  
µ6 = 53,39. Karena parameter rata-rata selisih hasil belajar siswa 
sebelum dan sesudah diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe 
Make a Match dan parameter rata-rata selisih hasil belajar siswa 
sebelum dan sesudah diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe 
Scramble berbeda tapi tidak signifikan, maka dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar matematika sesudah diajar dengan pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match sama (tidak ada perbedaan) dengan 
hasil belajar matematika sesudah diajar dengan pembelajaran 
kooperatif tipe Scramble.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
a. A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Rata-rata skor pretest siswa pada kelas eksperimen 1 sebesar 19 

dengan skor maksimal 25 dan skor minimal 14. Dengan demikian, 
hasil belajar siswa sebelum pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match termasuk dalam kategori sangat rendah. 

2. Rata-rata skor posttest siswa pada kelas eksperimen 1 sebesar 
72,39 dengan skor maksimal 80 dan skor minimal 63. Dengan 
demikian, hasil belajar siswa sesudah pembelajaran kooperatif 
tipe Make a Match termasuk dalam kategori sedang. 

3. Rata-rata skor pretest siswa pada kelas eksperimen 1 sebesar 22 
dengan skor maksimal 30 dan skor minimal 15. Dengan demikian 
hasil belajar siswa sebelum pembelajaran kooperatif tipe 
Scramble termasuk dalam kategori sangat rendah. 

4. Rata-rata skor posttest siswa pada kelas eksperimen 2 sebesar 
75,79 dengan skor maksimal 87 dan skor minimal 62. Dengan 
demikian, hasil belajar siswa sesudah pembelajaran kooperatif 
tipe Scramble termasuk dalam kategori tinggi. 

5. Aktivitas siswa selama pembelajaran pada kelas eksperimen 1 
tergolong efektif. 

6. Aktivitas siswa selama pembelajaran pada kelas eksperimen 2 
tergolong efektif. 

7. Respons siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match adalah positif. 

8. Respons siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe Scramble 
adalah positif. 

9. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan sesudah diajar dengan 
menggunakan model kooperatif tipe Make a Match. Hal ini 
terlihat dari hasil posttest siswa yang mencapai nilai rata-rata 
72,39 dari nilai ideal 100 dengan standar deviasi 4,076. Sebesar 
82,61% siswa mencapai kriteria ketuntasan mimal (KKM) yang 
berlaku di SMP Negeri 4 Palopo, sehingga ketuntasan klasikal 
tercapai. 

10. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan sesudah diajar dengan 
menggunakan model kooperatif tipe Scramble. Hal ini terlihat 
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dari hasil posttest siswa yang mencapai nilai rata-rata 75,79 dari 
nilai ideal 100 dengan standar deviasi 6,043. Sebesar 83,33% siswa 
mencapai kriteria ketuntasan mimal (KKM) yang berlaku di SMP 
Negeri 4 Palopo, sehingga ketuntasan klasikal tercapai. 

11. Berdasarkan hasil analisis inferensial, ditemukan hal-hal berikut. 
Pada pembelajaran model kooperatif tipe Make a Match 
diperoleh rata-rata selisih pretest dan posttest sebesar 53,39 dan 
pada pembelajaran kooperatif tipe Scramble diperoleh rata-rata 
selisih pretest dan posttest sebesar 53,79 dan diperoleh nilai 
probabilitas dari analisis independent samples test 0,640 > 0,05, 
berarti H0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa keefektifan 
pembelajaran kooperatif tipe Scramble dengan pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match  sama (tidak ada perbedaan).  

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan saran sebagai 
berikut: 

1. Pada pembelajaran matematika pokok bahasan sudut, guru 
disarankan untuk menerapakan pembelajaran kooperatif tipe 
Scramble dan pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, bagi peneliti yang berminat 
mengembangkan penelitian ini, diharapkan mencermati 
keterbatasan penelitian ini yang telah dikembangkan, sehingga 
penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan hasil penelitian 
ini. 

3. Agar hasil belajar matematika siswa dapat mencapai hasil 
maksimal, diharapkan penelitian seperti ini seyogyanya juga 
dilakukan pada pokok bahasan lain, membuat siswa tertarik, 
senang, dan aktif belajar matematika. 
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MODEL PROBLEM BASED LEARNING  DALAM 
MENINGKATKAN  KEMAMPUAN ANALISIS  

SISWA KELAS VIII  SMP 

Nur Wahidin Ashari 

Jl. Setiabudhi no.229, arhie_bilingual@yahoo.co.id  

 
Abstrak.  Penelitian ini dilaksanakan di satu SMP Negeri di Kota 
Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan 
peningkatan kemampuan Analisis antara siswa yang memperoleh 
penerapan Problem Based Learning dibandingkan dengan 
Pembelajaran Konvensional. Desain penelitian yang digunakan 
adalah the pretest-post-test non-equivalent group design. Populasi 
dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di sekolah 
tersebut dan sampelnya adalah dipilih 2 kelas secara acak dari 
keseluruhan kelas VIII. Analisis data yang digunakan adalah Uji-t. 
Hasil yang diperoleh adalah Kemampuan Analisis bagi siswa yang 
memperoleh penerapan pembelajaran dengan model Problem 
Based Learning lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran 
konvensional.  
 
Kata Kunci: Kemampuan Analisis, Problem Based Learning. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Program for International Student Assessment (PISA) merupakan salah 
satu cara untuk melihat tingkat keberhasilan suatu sistem pendidikan 
yang kerangkanya sudah disepakati secara internasional. Pada PISA 
Result 2009 [1] dalam bidang matematika, Indonesia menempati posisi ke 
61 dari 65 negara peserta PISA. Hal ini secara khusus juga menjelaskan 
bahwa Indonesia masih berada pada peringkat bawah peserta PISA. 
Dilihat dari tren perkembangan kemampuan matematis dari tahun 2003 
ke tahun 2009, secara statistika siswa Indonesia tidak memperlihatkan 
perubahan yang signifikan. Hal ini diakibatkan karena hampir 80% siswa 
Indonesia hanya mampu memecahkan masalah yang berada pada level 2 
ke bawah (standard PISA) yang bisa dikategorikan sebagai masalah yang 
menuntut kemampuan berpikir tingkat rendah. 

 Adapun faktor kurangnya prestasi Indonesia, khususnya bidang 
matematika, adalah siswa pada umumnya mampu mengerjakan soal 
matematika rutin yang kadang hanya memperoleh solusi tunggal, 
sedangkan soal yang diangkat dalam PISA pada umumnya merupakan 
soal yang tidak rutin. Berkaitan dengan memecahkan masalah 
matematika tak rutin, siswa dituntut untuk dapat berpikir matematika 
tingkat tinggi. Kemampuan bepikir, khususnya Higher Order Thinking, 
perlu mendapat perhatian yang serius, karena sejumlah hasil studi 
menunjukkan bahwa pembelajaran matematika masih berfokus pada 
pengembangan kemampuan berpikir tahap rendah yang bersifat 
prosedural [2].  

Higher Order Thinking berarti memberi tantangan dan 
mengembangkan penggunaan pikiran, sedangkan lower thinking berarti 
rutin, penerapan mekanistis dan tidak berpikir secara luas. Tantangan 
disini berarti memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 
penggunaan pikiran. Hal ini akan muncul ketika siswa harus 
menginterpretasi, analisis, atau memanipulasi informasi. Masalah disini 
tidak akan terpecahkan melalui penerapan pengetahuan secara rutin [3]. 

Higher Order Thinking juga dapat dilihat dari Taxonomy of Educational 
Objective dari Bloom, yang dikenal sebagai Taksonomi Bloom. Taksonomi 
Bloom membagi dua tingkat pemikiran kognitif yaitu Lower Order 
Thinking (LOT) dan Higher Order Thinking (HOT), seperti yang dijelaskan 
oleh [4] “The thinking skills in Bloom Taxonomy considered LOT include 
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knowledge and comprehension, while the thinking skills of analysis, 
synthesis and evaluation are considered HOT. Application often falls into 
both categories.” 

Kemampuan HOT belum bisa didefinisikan dengan baik, namun HOT 
dengan mudah dapat dikenali apabila fitur–fitur utama dari kemampuan 
HOT itu muncul pada saat proses berpikir itu terjadi. Adapun fitur–fitur 
HOT [5] adalah: (1) non algorithmic; (2)  kompleks; (3) multiple solutions 
(banyak solusi); (4) melibatkan nuance judgment dan interpretasi; (5) 
multiple criteria (banyak kriteria); (6) uncertainty (ketidakpastian); (7) 
melibatkan self-regulation proses–proses berpikir; (8) melibatkan 
imposing meaning (menentukan makna); (9) bersifat effortful 
(membutuhkan banyak upaya). 

National Council of Teacher Mathematics (NCTM) juga memberikan 
pandangan tentang hal-hal yang harus dicapai oleh siswa khususnya kelas 
6-8. Siswa seharusnya memasuki kelas pertengahan dengan pandangan 
bahwa matematika melibatkan pemeriksaan pola dan mengevaluasi 
konjektur/dugaan. Selain itu, siswa kelas 6-8 juga seharusnya 
mempertajam dan memperluas kemampuan penalaran dengan cara 
memperdalam evaluasi terhadap pernyataan dan dugaan, serta 
menggunakan penalaran induktif dan deduktif untuk memformulasi 
pernyataan-penyataan matematika [6]. Pemaparan dari NCTM di atas 
sangat jelas menekankan bahwa kemampuan HOT siswa di kelas VIII 
harus tercapai. 

 
B. Rumusan Masalah 

Apakah kemampuan analisis antara siswa yang memperoleh 
penerapan pembelajaran dengan model Problem Based Learning lebih 
baik jika dibandingkan dengan Pembelajaran Konvensional? 
C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kemampuan analisis antara siswa yang 
memperoleh penerapan pembelajaran dengan model Problem Based 
Learning lebih baik jika dibandingkan dengan Pembelajaran Konvensional 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kemampuan Analisis 

Jika kita merujuk pada revisi Taksonomi Bloom [7] maka kemampuan 
analisis mencakup belajar untuk menentukan bagian yang relevan atau 
penting dari sebuah pesan (membedakan), cara-cara di mana bagian- 
bagian pesan ini diatur (mengorganisir) dan tujuan dasar dari pesan 
(menghubungkan). Tujuan domain analisis adalah 
(a) Membedakan yaitu membandingkan bagian-bagian dari seluruh 

struktur dalam hal relevansi atau pentingnya. Membedakan terjadi 
ketika seorang siswa mendiskriminasikan informasi relevan dan 
informasi yang tidak relevan, atau informasi penting dan informasi 
yang tidak penting, dan kemudian berada pada informasi yang relevan 
atau penting. 

(b) Mengorganisir yaitu mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi atau 
situasi dan mengenali bagaimana mereka cocok bersama ke dalam 
struktur yang jelas. Dalam mengorganisir, siswa membangun koneksi 
sistematis dan koheren antara bagian informasi yang disajikan. 
Pengorganisasian biasanya terjadi inconjuction dengan membedakan. 
Istilah alternatif untuk pengorganisasian adalah menyusun, 
mengintegrasikan, menemukan koherensi, menguraikan, dan 
melakukan pengecekan. 
Menghubungkan terjadi ketika siswa mampu memastikan sudut 

pandang, prasangka, nilai-nilai, atau tujuan komunikasi dasar. 
Menghubungkan melibatkan proses dekonstruksi, di mana siswa 
menentukan maksud dari penulis materi yang disajikan. Sebuah istilah 
alternatif adalah mendekonstruksi. Menghubungkan dapat dinilai dengan 
menyajikan beberapa materi tertulis atau lisan dan kemudian meminta 
siswa untuk membangun atau memilih deskripsi dari penulis atau titik 
pandang pembicara, niat, dan sejenisnya. 

Berdasarkan uraian di atas dibutuhkan suatu model pembelajaran 
yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Model Problem Based Learning 
(PBL) diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk meyelesaikan 
masalah yang dihadapi siswa kita. PBL secara umum merupakan proses 
pembelajaran yang berpusat pada siswa, dimana fasilitator atau guru 
menyediakan masalah-masalah yang tidak rutin dan menantang yang 
akan dipecahkan oleh siswa. Dengan munculnya tantangan tersebut 
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maka siswa akan memperluas pemikirannya menuju ke Higher Order 
Thinking khususnya analisis. 

 
B. Problem Based Learning 

Esensi PBL berupa menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang 
autentik dan bermakna kepada siswa, yang dapat berfungsi sebagai batu 
loncatan untuk investigasi dan penyelidikan [8]. Situasi bermasalah yang 
autentik dan bermakna ini diharapkan dapat melekat pada diri siswa, 
karena situasi ini akan memunculkan rasa tertantang bagi siswa untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. Dengan munculnya tantangan tersebut 
maka siswa akan memperluas pemikirannya menuju ke HOT. 

Karakteristik-karakteristik PBL [9] adalah sebagai berikut: 
(a) Menggunakan masalah di awal pembelajaran 
(b) Biasanya, masalah yang digunakan merupakan masalah yang ada di 

dunia nyata yang disajikan secara mengambang. 
(c) Masalah biasanya menutut banyak perspektif/pandangan. 
(d) Masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan 

pembelajaran, di ranah pembelajaran baru. 
(e) Sangat mengutamakan belajar mandiri. 
(f) Memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan, tidak hanya pada satu 

sumber saja. 
(g) Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. 

Adapun pendapat dari Arends [8] tentang situasi bermasalah yang 
baik harus memenuhi lima kriteria penting sebagai berikut: 
(a) Situasi autentik. 

Hal ini berarti bahwa masalahnya harus berkaitan dengan dengan 
pengalaman nayata siswa dan bukan dengan prinsip-prinsip disiplin 
akademis tertentu. 

(b) Masalah tidak jelas sehingga menciptakan misteri atau teka-teki. 
Masalah yang tidak jelas, tidak dapat diselesaikan dengan jawaban 
sederhana dan membutuhkan solusi-solusi alternatif, dengan 
kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan adanya situasi 
seperti ini, maka jelas akan terjadi dialog atau debat antar siswa untuk 
menyelesaikan masalah. 

(c) Masalah bermakna bagi siswa dan sesuai dengan tingkat 
perkembangan intelektualnya. 

(d) Masalah itu cukup luas, sehingga memberikan kesempatan kepada 
guru untuk memenuhi tujuan instruksionalnya, tetapi tetap dalam 
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batas-batas yang fisibel dalam pelajarannya dilihat dari segi waktu, 
ruang, dan keterbatasan sumber daya. 
Masalah yang baik harus mendapat manfaat dari usaha kelompok. 
Berikut pada tabel disajikan sintaks untuk Problem Based Learning [8] 

TABEL 1 Sintaks Model Problem Based Learning (PBL) 
Fase Kegiatan Guru 

Fase 
1 

Memberikan orientasi/ 
mengarahkan 
permasalahan kepada 
siswa 

Guru membahas tujuan pembelajaran, 
mendeskripsikan bahan bahan ajar, dan memotivasi 
siswa untuk terlibat dalam kegiatan pemecahan 
masalah 

Fase 
2 

Mengkondisikan siswa 
untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk menetapkan dan 
mengatur tugas telaah yang terkait dengan 
permasalahan. 

Fase 
3 

Membantu Investigasi 
Mandiri dan Kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi 
yang tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari 
penjelasan dan solusi 

Fase 
4 

Mengembangkan dan 
mempresentasikan hasil 
dan temuan yang 
diperoleh. 

Guru membantu siswa dalam  merencanakan dan 
menyiapkan hasil dan temuan seperti laporan, 
rekaman, video, dan model-model, dan membantu 
mereka untuk menyampaikannya kepada siswa 
lainnya. 

Fase 
5 

Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
mengatasi masalah  

Guru membantu peserta didik untuk melakukan 
refleksi terhadap penyelidikannya dan proses-proses 
yang mereka gunakan.  

Pada awal pembelajaran PBL, seperti tipe pembelajaran lainnya, guru 
seharusnya mengkomunikasikan dengan jelas maksud pelajarannya, 
membangun sikap positif terhadap pelajaran itu dan mendeskripsikan 
sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan oleh siswa. Seperti yang 
dijelaskan di atas bahwa guru harus menyajikan masalah yang menarik 
bagi siswa, namun harus jelas prosedurnya sehingga dapat melibatkan 
siswa dalam proses pemecahan masalah. PBL mengharuskan guru untuk 
mengembangkan keterampilan kolaborasi di antara siswa dan membantu 
mereka untuk menginvestigasi masalah secara bersama-sama. PBL juga 
mengharuskan guru untuk membantu siswa untuk merencanakan tugas 
investigatif dan pelaporannya. 

Investigasi yang dilakukan secara mandiri, berpasangan, atau dalam 
kelompok-kelompok belajar merupakan inti dari PBL. Meskipun setiap 
situasi masalah membutuhkan teknik investigatif yang agak berbeda, 
kebanyakan melibatkan proses mengumpulkan data dan eksperimentasi, 
pembuatan hipotesis dan penjelasan, dan memberikan solusi. 
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Fase investigasi diikuti dengan pembuatan pelaporan dan presentasi 
hasil temuan. Setelah laporan dikembangkan, guru seringkali 
mengkondisikan siswa untuk mempresentasikan hasil temuannya 
didepan siswa secara umum. Fase terakhir PBL melibatkan kegiatan-
kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan 
mengevaluasi proses berpikirnya sendiri maupun keterampilan 
investigatif dan keterampilan intelektual yang mereka gunakan. 

Secara umum, siswa akan senang dalam matematika, jika guru 
memperlihatkan pentingnya matematika kepada setiap siswa, memilih 
masalah yang menarik bagi siswa, selain itu menggunakan model 
pengajaran yang bervariatif [10]. Masalah yang diajukan dalam PBL 
merupakan masalah menarik yang tak rutin dan membuat siswa 
penasaran untuk menyelesaikannya. Selain itu, peran guru dalam 
memberikan scaffolding berupa dorongan, dukungan, dan semangat 
akan membuat siswa untuk termotivasi dalam menyelesaikan masalah. 
 
C. Hipotesis Penelitian 

Kemampuan analisis antara siswa yang memperoleh penerapan 
pembelajaran dengan model Problem Based Learning lebih baik jika 
dibandingkan dengan Pembelajaran Konvensional 
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BAB II 
METODE PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, tidak memungkinkan peneliti untuk menentukan 
kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan cara membentuk kelas baru. 
Dengan kata lain, pemilihan sampel tidak dapat dilakukan dengan 
memilih siswa secara acak di setiap kelas di sekolah penelitian. Dengan 
demikian, jenis penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi experiment), 
yaitu metode penelitian yang dilaksanakan dan direncanakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan 
hipotesis namun, penarikan sampel pada penelitian ini tidak dilakukan 
dengan cara random menyeluruh (full randomize). 

Desain eksperimen pada penelitian ini adalah the pretest-post-test 
non-equivalent group design. Diagram desainnya [11] berbentuk sebagai 
berikut: 

 
Experimental 9 X 9 

Control 0 - 0 
Keterangan: 

X : Perlakuan berupa pembelajaran dengan Problem Based Learning 
O : Pretest/ posttest 

 
: Sampel untuk kelas eksperimen dan kelas control tidak dipilih 

dengan cara random.  

B. Setting Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMP di kota Bandung. 2 Kelas 

dipilih dari 9 kelas VIII pada sekolah tersebut. Kelas yang pertama sebagai 
kelas eksperiment terdiri atas 41 siswa dan kelas yang kedua kelas control 
terdiri atas 45 siswa. 

 
C. Analisis Data Penelitian 

Uji t sampel bebas digunakan untuk membandingkan rata-rata dua 
kelompok kasus yang independen. Agar hasil penelitiannya baik, subjek 
yang diteliti harus dipilih secara random untuk kedua kelompok yang 
dibandingkan. Hal ini dilakukan jika ada perbedaan dalam jawaban 
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dikarenakan oleh adanya perlakuan atau kurangnya perlakuan 
(treatment) bukan karena faktor lain. Kegunaan prosedur ini ialah untuk 
membandingkan rata-rata dua sampel kecil [12]. 

Untuk memudahkan perhitungan, Uji-t pada penelitian ini dilakukan 
dengan bantuan pernagkat lunak Statistical Product and Service 
Solutions (SPSS). Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut 

Tolak :; jika   
       
 (1) 

Terima :; jika   
       
 (2) 

Effect size merupakan suatu cara untuk menentukan besarnya 
pengaruh antar dua buah kelompok. Hal ini sangat berharga untuk 
mengukur efektifitas suatu perlakuan, namun relatif terhadap 
perbandingan tertentu [12]. Dalam penelitian ini effect size dihitung 
setelah signifikasi statistik dilakukan. Effect size yang didapatkan, akan 
berbicara mengenai estimasi effect size di populasi sebagai hasil 
penelitian [13]. Adapun cara untuk menghitung effect size [14] adalah 
sebagai berikut  

StndrDeviasi
kontrolmeanEksperimenMean

dEffectSize
−=)(

 
(3) 

Selanjutnya nilai <	di bandingkan tabel berikut ini untuk 
mengklasifikasikan effect size kedalam tinggi, sedang, dan rendah. 

TABEL 2 Klasifikasi Effect Size untuk perbandingan 2 rata-rata 
Effect Size d 

Lemah  
Sedang  
Kuat < > 0,8 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 
A. Hasil Penelitian 

Sebelum penerapan pembelajaran dilakukan pretest untuk melihat 
kemampuan siswa sebelum pembelajaran diterapkan. Setelah penerapan 
model Problem Based Learning (PBL) di adakan posttest. Tabel di bawah 
ini menyajikan hasil uji kesamaan rata-rata pretest. 

TABEL 3 Uji Pretest 
Data Signifikansi (1-tailed) 

Pretest 0,340 

Interpretasi hasil uji analisis kesamaan rata-rata pretest diperoleh 
bahwa terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,340 dan lebih dari 

 yang artinya menerima :;. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
untuk data pretest, tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan 
bagi siswa yang akan diajar dengan Model PBL dengan model 
Konvensional. Dengan kata lain, kedua kelas penelitian tersebut memiliki 
kemampuan analisis yang sama. 

TABEL 3 Uji Pretest 

Data Signifikansi (1-tailed) 
Posttest 0,003 

Interpretasi hasil uji analisis kesamaan rata-rata posttest, terlihat 
bahwa nilai ?@AB@C@DEBF@ = 0,003 kurang dari  yang artinya 
menolak :;. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, Kemampuan analisis antara 
siswa yang memperoleh penerapan pembelajaran dengan model Problem 
Based Learning lebih baik jika dibandingkan dengan Pembelajaran 
Konvensional.  

Interpretasi hasil uji effect size posttest, terlihat bahwa nilai  

58,0
5,21
33,5684,68 =−=sizeeffect

 
(4) 

Dengan melihat tabel z diperoleh bahwa nilai HIJKLM = 0,28. Artinya 
adalah, sekitar 78% siswa kelas kontrol berada dibawah rata-rata kelas 
eksperimen. Jika dilihat dari kategori effect size dari Cohen, maka PBL 
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dalam kemampuan analisis siswa memiliki pengaruh dalam kategori 
sedang. 

Dalam penelitian ini, untuk melihat keterlaksaan dan kualitas 
keterlaksanaan pembelajaran, peneliti menggunakan Lembar observasi 
kegiatan siswa dan lembar observasi guru. Secara keseluruhan kualitas 
keterlaksaan pembelajaran setiap pertemuannya dapat dilihat dari 
gambar di bawah ini. 

  
GAMBAR 2 Kualitas keterlaksanaan PBL 

Pada penelitian ini kerterlakasanaan setiap fase dalam PBL telah 
dilaksankan oleh guru, namun untuk kegiatan presentasi tidak 
dilaksanakan di dua pembelajaran terakhir. Hal ini dikarenakan karena 
pembelajaran sudah dipusatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
HOMT. Gambar 2 di atas memperlihatkan kualitas 4 pokok terpenting 
dalam PBL yang harus dilaksanakan oleh guru. Orientasi masalah diawal 
pertemuan tidak terlalu maksimal dilaksanakan oleh guru namun secara 
berangsur baik di setiap pertemuannya.  Dalam hal membantu siswa 
untuk investigasi masalah dan kolaborasi dalam kelompok, keduanya 
memperlihatkan tren yang sama. Hal ini dilakukan untuk membiasakan 
siswa terlebih dahulu terhadap model pembelajran yang diterapakan. 
 
  

0
2
4
6

Orientasi	masalah Investigasi	maslah
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BAB V 
KESIMPULAN 

 
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kemampuan analisis 

antara siswa yang memperoleh penerapan pembelajaran dengan model 
Problem Based Learning lebih baik jika dibandingkan dengan 
Pembelajaran Konvensional. Berdasarkan effect size PBL memiliki 
pengaruh sedang dalam hal kemampuan analisis siswa. 

Dalam penerapannya diharapkan guru menyiapkan masalah yang up-
to-date kepada siswa namun menantang. Hal ini dikarenakan masalah 
yang disajikan dalam HOMT sifatnya berbentuk cerita. Cerita yang up-to-
date akan membuat siswa merasa tertarik dan tertantang untuk 
menyelesaikannya, meskipun soal tersebut susah. 

Tren rendahnya kualitas keterlaksanaan pembelajaran hendaknya 
menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan peneliti 
selanjutnya lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi siswa yang akan 
memperoleh pembelajaran yang sifatnya baru bagi mereka. 
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CONTOH PENELITIAN  
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(1) Analisis Regresi  
 (2) Analisis Jalur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Prestasi belajar matematika adalah suatu hasil yang diperoleh siswa 

setelahmelalui kegiatan belajar yang menggambarkan penguasaan siswa 
terhadap materipelajaran matematika yang dapat dilihat dari nilai 
matematika dalam raport,indeks prestasi studi, angka dan predikat 
keberhasilan. Fenomena yang terjadikhususnya dalam bidang 
matematika, banyak siswa memandang matematikasebagai bidang studi 
yang paling sulit. Berdasarkan hasil penelitian di Indonesia, ditemukan 
bahwa tingkat penguasaan peserta didik dalam matematika pada semua 
jenjang pendidikan masih sekitar 34 %. Banyak siswa yang mengalami 
masalahdalam belajar akibatnya prestasi belajar yang dicapai rendah. 
Untuk mengatasi haltersebut perlu ditelusuri faktor yang mempengaruhi 
rendahnya prestasi belajarmatematika salah satunya faktor yang 
mempengaruhi adalah motivasi belajar. 

Prestasi belajar yang dicapai siswa dapat dipengaruhi oleh dua 
faktor yaitu factor internal dan eksternal (Slameto, 2003).Pembelajaran 
matematika memiliki fungsi sebagai sarana untukmengembangkan 
kemampuan berpikir kreatif, kritis dan logis. Pembelajaranmatematika 
memiliki sumbangan yang penting untuk perkembangan 
kemampuanberpikir kreatif dalam diri setiap individu siswa agar menjadi 
sumber dayamanusia yang berkualitas. Namun sayang dalam 
pelaksanaannya, hasil belajarsiswa tidak tumbuh secara signifikan, 
matematika menjadi salah satu pelajaranyang kurang diminati, dianggap 
rumit dan sulit, seperti yang dihadapi oleh siswaSMP N 1 Cepogo 
berjumlah 733 siswa. Hal ini terungkap dari observasi yaituketepatan 
pendekatan yang digunakan oleh guru pada umumnya 
merupakanpendekatan yang berpusat pada guru, guru masih 
menyampaikan materi pelajaranmatematika dengan pendekatan 
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tradisional yang menekankan pada latihanpekerjaan soal-soal prosedural, 
serta penggunaan rumus. 

Proses belajar mengajar dapat terlaksana secara baik apabila guru 
memilikipersiapan dan perencanaan yang cukup matang, dimana 
kelengkapan alat-alatpembelajaran seperti materi pelajaran, dan metode 
kerja kelompok yangdigunakan sesuai dengan tuntutan kurikulum mata 
pelajaran. Terkait denganmetode sebagaimana disebutkan di atas, maka 
penggunaan metode pembelajaranyang sesuai dengan arah kurikulum 
mata pelajaran sangat menentukankeberhasilan pencapaian belajar 
siswa. Selain metode pembelajaran ada variableminat belajar dan 
dukungan keluarga yang turut menentukan keberhasilan prestasibelajar 
siswa (Munandar, 2004). 
Berdasarkan beberapa latar belakang masalah di atas, maka 
penulismengambil judul penelitian ini adalah “Hubungan Minat Belajar 
dan DukunganKeluarga Dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran 
Matematika”. 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalahdalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 
hubungan minat belajar dan dukungan keluarga dengan prestasi belajar 
matapelajaran matematika?, (2) Bagaimanakah hubungan minat belajar 
dengan prestasibelajar mata pelajaran matematika?, (3) Bagaimanakah 
hubungan dukungankeluarga dengan prestasi belajar mata pelajaran 
matematika? 
C. Tujuan penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui hubungan minat belajar 
dandukungan keluarga dengan prestasi belajar mata pelajaran 
matematika;(2) mengetahui hubungan minat belajar dengan prestasi 
belajar mata pelajaranmatematika; dan (3) mengetahui hubungan 
dukungan keluarga dengan prestasibelajar mata pelajaran matematika. 
D. Manfaat Penelitian 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberimasukan 
dalam mengembangkan pendidikan, khususnya tentang minat 
belajarsiswa dan dukungan keluarga. Sedangkan secara praktis, hasil 
penelitian inidiharapkan mampu meningkatkan minat belajar dan 
dukungan keluarga denganprestasi belajar siswa terutama untuk mata 
pelajaran matematika; menambah wawasan dan pengetahuan tenaga 
pendidik tentang dukungan keluarga dan minatbelajar bagi peneliti; dan 
dapat menjadikan referensi bagi peneliti yang akandatang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Prestasi Matematika 

Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda prestatie, kemudian di 
dalambahasa Indonesia disebut prestasi, diartikan sebagai hasil usaha. 
Prestasi banyakdigunakan di dalam berbagai bidang dan diberi 
pengertian sebagai kemampuan, ketrampilan, sikap seseorang dalam 
menyelesaikan suatu hal. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang 
telah dikerjakan, atau diciptakan secara individu maupun secara 
kelompok (Djamarah, 2005). Pendapat ini berarti prestasi tidak 
akanpernah dihasilkan apabila seseorang tidak melakukan kegiatan. Hasil 
belajar atauprestasi belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh 
siswa setelah melakukankegiatan belajar. Oleh karena itu prestasi belajar 
bukan ukuran, tetapi dapat diukursetelah melakukan kegiatan belajar. 
Keberhasilan seseorang dalam mengikutiprogram pembelajaran dapat 
dilihat dari prestasi belajar seseorang tersebut.Prestasi belajar bisa juga 
disebut kecakapan aktual (actual ability) yangdiperoleh seseorang 
setelah belajar, suatu kecakapan potensial (potensial ability)yaitu 
kemampuan dasar yang berupa disposisi yang dimiliki oleh individu untuk 
memcapai prestasi. Kecakapan aktual dan kecakapan potensial ini 
dapatdimasukkan ke dalam suatu istilah yang lebih umum yaitu 
kemampuan (ability)(Yasa, 2008). 

Abdat (2007) mengutip pernyataan dari Bloom yang menyatakan 
bahwaprestasi belajar menyangkut tiga domain (ranah) kemampuan 
yaitu pertama yangberhubungan dengan kecerdasan intelektual, 
pemahaman, dan penalaran disebutdengan domain kognitif, kedua 
adalah yang berhubungan dengan perasaan, sikapterhadap suatu hal 
serta pembentukan pola hidup disebut dengan domain afektif,dan ketiga 
adalah yang berhubungan dengan keterampilan, kemampuan 
fisikmotorik yang disebut dengan domain psikomotorik. 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar matematika adalah 
factor internal dan faktor eksternal, dimana prestasi belajar 
membutuhkan motivasi,minat, tingkat kecerdasan, kedisiplinan aktivitas 
belajar, kemudian usaha dari luardiri siswa seperti keadaan sosial 
ekonomi, lingkungan, sarana dan fasilitas,kurikulum, metode mengajar 
yang dipakai guru dan pemanfaatan lingkungan sekitar kelas dalam 
proses belajar mengajar. 
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Standar kompetensi siswa dalam belajar matematika (selanjutnya 
disebut kompetensi matematika siswa) meliputi: (1) memahami konsep 
matematika yangdipelajari; (2) memiliki kemampuan 
mengkomunikasikan gagasan dengan simbolsimbolatau dan model 
matematika; (3) mampu menggunakan penalaran padapola, sifat atau 
melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusunbukti 
atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (4) 
menunjukkankemampuan strategik dalam membuat atau merumuskan, 
menafsirkan dan menyelesaikan model matematika dalam pemecahan 
masalah, dan (5) memilikisikap menghargai kegunaan matematika dalam 
kehidupan. Oleh karena itulahmaka penilaian pembelajaran matematika 
harus dilakukan dalam kerangkamengantarkan siswa mencapai 
kompetensi matematika itu. 

Berdasarkan aspek-aspek prestasi belajar matematika, maka 
indicator prestasi belajar matematika adalah sebagai berikut: 1) 
Kemampuan, indicator yang diukur meliputi, kemampuan siswa 
mengkomunikasikan gagasan, simbolsimbol,model matematika, 
penalaran pada pola, penalaran pada sifat, manipulasimatematika dalam 
generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan 

pernyataan matematika, kemudian kemampuan strategis membuat, 
merumuskan, menafsirkan, dan menyelesaikan model matematika; 2) 
Keterampilan, indicator yang di ukur meliputi, keterampilan siswa 
mengkomunikasikan gagasan, simbolsimbol,model matematika, 
penalaran pada pola, penalaran pada sifat, manipulasimatematika dalam 
generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasanpernyataan 
matematika, kemudian keterampilan strategis membuat, 
merumuskan,menafsirkan, dan menyelesaikan model matematika; dan 3) 
Sikap seseorang dalam menyelesaikan sesuatu yaitu sikap menghargai 
kegunaan matematikadalam kehidupan (Sutama, 2011). 

Minat belajar adalah sesuatu keinginan atau kemauan yang 
disertaiperhatian dan keaktifan yang disengaja yang akhirnya melahirkan 
rasa senangdalam perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, 
sikap dan keterampilan.Faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah 
adalah faktor intern yang adadalam individu seperti faktor, kesehatan, 
bakat perhatian, sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang ada diluar individu (dirinya) seperti 
keluarga,sekolah, masyarakat. minat belajar berdasarkan aspek kognitif 
dan afektif adalahkemampuan intelektual siswa dalam berpikir, 
mengetahui dan memecahkanmasalah dan domain afektif atau 
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intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi,nilai hidup dan motivasi 
siswa. 

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan 
keluargaterhadap anggotanya. Anggota keluarga memandang bahwa 
orang yang bersifatmendukung selalu siap memberikan pertolongan dan 
bantuan jika diperlukan(Friedman, 2008). Dukungan keluarga dapat 
berupa dukungan keluarga internal,seperti dukungan dari ayah/ ibu, atau 
dukungan dari saudara kandung ataudukungan keluarga eksternal bagi 
keluarga inti (dalam jaringan kerja social keluarga). Sebuah jaringan sosial 
keluarga secara sederhana adalah jaringan kerjasosial keluarga itu sendiri 
(Friedman, 2008). 

Faktor dukungan keluarga adalah faktor yang mempengaruhi lebih 
banyakpenerimaan dukungan keluarga pada individu. Aspek dukungan 
keluarga adalahaspek dukungan keluarga diungkap melalui skala 
dukungan keluarga yang disusunberdasarkan aspek dukungan keluarga 
dari dukungan emosional, dukunganpenghargaan, dukungan 
instrumental dan dukungan normative. 

Hubungan minat belajar dan dukungan keluarga dengan prestasi 
belajarmatematika memiliki hubungan yaitu pendidikan atau suatu 
proses belajarmemiliki hubungan dengan dukungan keluarga yang 
berperan sangat penting dantangung jawab yang utama tindakan orang 
tua untuk mendorong anak sehinggaberprestasi dalam belajar khususnya 
mata pelajaran matematika. Keluargamerupakan lingkungan pertama 
dan utama dalam pendidikan, memberikan landasan dasar bagi proses 
belajar pada pihak sekolah dan masyarakat.Penelitian terdahulu yang 
relevan dengan penelitian ini menunjukkanbahwa antara terdapat 
hubungan anatara minat belajar dengan prestasi belajar,sebagaimana 
hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Agus Widiyatmo, dengan 
judul “Hubungan Minat belajar Dan Motivasi Belajar Dengan 
PrestasiBelajar Mahasiswa Program Diploma III Hiperkes Dan 
Keselamatan KerjaFakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2010. Kesimpulan darihasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa tingginya minat belajar dan motivasibelajar secara bersamaan 
akan meningkatkan prestasi belajar; maka untukmeningkatkan prestasi 
belajar sebaiknya sejak awal perkuliahan dosen perlumenumbuhkan 
minat belajar dan motivasi belajar pada mahasiswa sehinggadiharapkan 
prestasi belajar akan meningkat. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
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Selain minat belajar, dukungan keluarga juga diperlukan untuk 
meningkatkan prestasi belajar matematika. Berdasarkan hasil penelitian 
terdahuluyang pernah dilakukan oleh Sutrisno dengan judul, “Kontribusi 
Dukungan OrangTua Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar 
Siswa (Studi Kasus DiSmk Negeri 1 Kota Salatiga)” pada Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010, menunjukkan 
bahwa: 1). Dukungan Orang Tua secaraindividu mempunyai pengaruh 
positif signifikan terhadap Temuan penelitian diatas menjadi kerangka 
berpikir dalam penelitian ini dengan mengembangkanmeneliti secara 
bersama-sama variabel minat belajar dan dukungan keluargaterhadap 
prestasi belajar siswa. 
 
C. Gambar Kerangka Konsep 
Berdasarkan kerangka konsep di atas, peneliti mengajukan hipotesis 
yaitu: 

1) Hipotesis Mayor 
Ada hubungan antara minat belajar dan dukungan 
keluargadengan prestasi belajar matematika; dan  

2) Hipotesis Minor 
a) Ada hubungan positif antara minat belajar dengan prestasi 

belajar matematika;  
b) Ada hubungan positif antara dukungan keluarga dengan 

prestasi belajar matematika. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

Identifikasi variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel 
bebasyaitu 1) Minat belajar (X1) pengukuran dilakukan dengan 
menggunakan kuesioneratau angket dengan skala likert; 2) Dukungan 
keluarga (X2) pengukuran dilakukandengan menggunakan kuesioner 
atau angket dengan skala likert. Sedangkanvariabel terikatnya yaitu 
prestasi belajar matematika (Y) pengukuran dilakukandengan 
menggunakan tes hasil belajar matematika, semakin tinggi minat 
belajardan dukungan keluarga semakin tinggi prestasi matematika siswa. 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP N I Cepogo Kabupaten 
Boyolali Tahun 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
SMP N I Cepogoberjumlah 733 siswa. Dimana kelas VII berjumlah 248 
siswa, kelas VIIIberjumlah 239 siswa, dan kelas IX berjumlah 246 siswa. 
Sampel penelitian iniadalah sebagian siswa di SMP N I Cepogo. Jumlah 
sampel yang diteliti adalah20% x 733 siswa = 142 siswa. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi 
danangket. Metode dokumen dilakukan guna memperoleh data tentang 
keadaan siswa Minat Belajar SMP Negeri 1 Cepogo, sedangkan angket 
dapat menjadi alat pengumpul datayang efisien (Sugiyono, 2010).Data 
yang diambil dengan teknik dokumentasi berupa data tentang 
prestasibelajar matematika dari hasil nilai hasil tes harian, nilai tengah 
semester, dan nilairaport. Nilai ini dipilih karena sudah mencerminkan 
prinsip evaluasi belajar yaitunilai yang diperoleh siswa setelah melakukan 
kegiatan belajar dalam waktutertentu. Selain itu peneliti dapat 
memperoleh kemudahan data nilai hasil belajarmatematika dari guru 
matematika. Semakin tinggi nilai hasil belajar matematika menunjukkan 
prestasi belajar matematika yang tinggi dan nilai hasil belajar matematika 
yang rendah menunjukkan prestasi belajar yang rendah. 
Gambaran Kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Jenis 
angket yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah angket 
langsung tertutup.Pengertian angket tertutup sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto(2006), yang menyebutkan kuesioner 
tertutup yang sudah disediakan jawabanyasehingga responden tinggal 
memilih. Sedangkan pengertian angket langsungsebagaimana 
diungkapkan Hadi (2004), suatu angket disebut angket langsung 
jikadaftar pertanyaan dikirimkan langsung pada orang yang dimintai 
pendapat, keyakinan, atau diminta menceritakan keadaan dirinya 
sendiri”. Jadi angket langsung tertutup adalah pernyataan atau 
pertanyaan yang harus ditanggapi olehresponden sendiri dengan memilih 
alternatif jawaban yang sudah ada. 
Membuktikan benar tidaknya hipotesis penelitian yang diajukan, setelah 
data terkumpul. Langkah pertama adalah meneliti data untuk 
mengetahui lengkaptidaknya jawaban dari responden dari semua item. 
Langkah kedua memberi skorterhadap semua variabel baik variabel 
bebas maupun variabel terikatnya sesuaiteknik pengukuran yang 
digunakan. Data diteliti dan diskor selanjutnya 
dimasukkan dalam tabel induk yang terdiri dari tiga variabel, yaitu dua 
variable bebas dan satu variabel terikat, dimana Minat Belajar sebagai X1 
DukunganKeluarga sebagai X2 dan Prestasi Belajar Matematika sebagai 
Y. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresilinier berganda. Analisis regresi digunakan untuk menggambarkan 
pola pengaruhantara variabel dependen (variabel tak bebas) dengan 
variabel independen(variabel bebas). Istilah regresi itu pertama kali 
diperkenalkan oleh FrancisGalton. Penaksiran model menyatakan bahwa 
analisis tertentu berkenaan dengan analisis penaksiran nilai-nilai (Gujarati, 
2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Minat	Belajar	

(X1)	

Dukungan	Keluarga	

(X2)	

Prestasi	Belajar	Matematika	

(Y)	
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Uji normalitas NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 
Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 
sebesar 0.276. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tersebut sudah bisa digunakan 
untukmenyatakan apakah data berasal dari distribusi normal ataukah 
tidak. Kriterianyabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05, maka data 
dinyatakan berasal daridistribusi normal. 
 
B. Uji Independensi Regresi.  
Uji independensi yang disajikan dalampenelitian ini dilakukan dengan 
model Durbin Watson. Model ini merupakansalah satu fasilitas analisis 
data dalam SPSS. Criteria yang digunakan untuk 
menentukan variable independent tidak saling berkaitan adalah dengan 
melihatnilai DW. Bila DW berada diantara 1,5 dan 2, maka data dinyatakan 
bebas darigejala korelasi atau saling independent. 
 
C. Uji Linieritas.  
1) Hasil analisis Prestasi Belajar (Y) dengan Minat Belajar(X1), 
menunjukkan bahwa hubungan antar variabel telah memenuhi asumsi 
linierkarena F-Deviation from Linierity berada pada rentang tidak 
signifikan (F=1.203;0.254>0.05). Informasi tambahan menunjukkan 
bahwa asumsi linieritasnya cukupkuat karena F-Linearity berada pada 
rentang signifikan (F=9.055; 0.003<0.05). Berikut tabel hasil uji linieritas 
antara variable Prestasi Belajar (Y) dengan Minat Belajar (X1); 2) Hasil 
analisis Prestasi Belajar (Y) dengan Dukungan Keluarga(X2), menunjukkan 
bahwa hubungan antar variabel telah memenuhi asumsi linierkarena F-
Deviation from Linierity berada pada rentang tidak signifikan 
(F=1.114;0.332>0.05). Informasi tambahan menunjukkan bahwa asumsi 
linieritasnya cukupkuat karena F-Linearity berada pada rentang signifikan 
(F=10.823; 0.001<0.05). 
Berikut tabel hasil uji linieritas antara variable Prestasi Belajar (Y) dengan 
Dukungan Keluarga (X2). 
 
D. Uji Hipotesis regresi Linier Berganda.  
Regresi adalah prosesmemasukkan seperangkat prediktor ke dalam 
persamaan regresi untuk 
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menjelaskan variable. Dari analisis korelasi berganda, dimana gabungan 
korelasiR dari ketiga variabel independen minat belajar dan dukungan 
keluarga terhadapvariabel prestasi belajar adalah sebesar 0,330. Sedang 
koefisien determinasiadalah 0,096. Artinya pengaruh secara bersama-
sama variabel independenterhadap perubahan variabel prestasi belajar 
adalah 9,6%, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain. 

 
E. Uji F.  
Berdasarkan hasil uji F, maka tingkat signifikansinya adalah0,000. Karena 
probabilitas atau signifikansi nilai F Hitung (0,000) lebih kecildari alpha 
(0,05), maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkanbahwa 
secara bersama-sama variabel minat belajar dan dukungan keluarga 
mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar. 
 
F. Uji Hubungan Minat Belajar dan Dukungan Keluarga.  
Berdasarkanhasil uji hubungan antara variabel minat belajar dan 
dukungan keluarga terdapat hubungan signifikan secara statistik dengan 
p<0.05. Nilai koefisien yang terbesar dan bermakna adalah dukungan 
keluarga dengan koefisien 0.248 dan signifikansip <0.05. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan.  

1. Ada hubungan minat belajar dan dukungan keluargaterhadap 
prestasi belajar matematika. Temuan ini didukung dari hasil 
analisis uji Fsebesar 8.481 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 
semakin kecil sehingga kurang Dari 0,05, maka pengaruh variabel 
minat belajar dan dukungan keluarga terhadapprestasi belajar 
dapat dinyatakan signifikan. 

2. Ada hubungan antara minatbelajar dengan prestasi belajar 
matematika. Nilai koefisien minat belajar terhadapprestasi 
belajar matematika sebesar 0.149 dengan p<0.05, hasil 
tersebutmenunjukkan bahwa terdapat hubungan antara minat 
belajar dengan prestasibelajar matematika 

3. Ada hubungan antara dukungan keluarga denganprestasi 
belajar. Nilai koefisien dukungan keluarga terhadap prestasi 
belajarmatematika sebesar 0.248 dengan p<0.05, hasil tersebut 
menunjukkan bahwaterdapat hubungan antara dukungan 
keluarga dengan prestasi belajar matematika. 

 
B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian berikut beberapa saran untuk 
dapatmemperbaiki prestasi belajar matematika berkaitan dengan 
dukungan belajar danminat belajar siswa 

1. Bagi kepala sekolah diharapkan mengembangkanpelayanan 
pendidikan, khususnya tentang minat belajar dan dukungan 
keluargasiswa. Kepala sekolah sebagai koordinator dan 
penanggung jawab sekolahhendaknya dapat menjaga kualitas 
guru yang telah ada dengan melakukan control kualitas 
mengajar guru. Selain itu guru yang belum menjalankan 
fungsinyadengan baik hendaknya kepala sekolah memberikan 
teguran dan pelatihan agarguru tersebut dapat menjalankan 
fungsinya untuk meningkatkan prestasi belajarsiswa. 

2. Bagi guru ada baiknya mengembangkan wawasan dan 
pengetahuanmengenai perlunya dukungan keluarga dan minat 
belajar dalam memperbaikiprestasi belajar matematika. Selain 
itu guru dapat menjalankan tugasnya sebagaimotivator siswa 
agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 
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carameningkatkan kompetisi siswa melalui peningkatan aspek 
kognitif, afektif danpsikomotorik; 3) Bagi ilmuwan psikologi, 
penelitian ini diharapkan mampumenarik minat ilmuwan 
psikologi dalam melakukan penelitian yang berhubungandengan 
prestasi belajar siswa. Cara yang digunakan antara lain 
menambahvariabel-variabel lain yang berhubungan dengan 
prestasi belajar siswa, antara lain:kepercayaan diri, penyesuaian 
diri, dan efikasi diri. 

3. Bagi keluarga hendaknyakeluarga mengawasi kegiatan belajar 
siswa sehingga prestasi siswa mata pelajaranmatematika dapat 
lebih meningkat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, secarakeseluruhan hasil penelitian ini 
hanya tiga variabel. Oleh sebab itu penelitiselanjutnya 
disarankan menambah variabel-variabel lain yang memiliki 
hubungandengan prestasi belajar siswa. 
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ABSTRACT 
 

   
This Research aims to study the influence of Leadership, Organizational 

Culture, Emotional Quotation, and Job Satisfaction to Teacher Performance of 
Senior High School at Palopo Municipality South Sulawesi. Sample study involving 78 
Teachers.The results are: (1) Leadership directly effects teacher performance (2)  
Emotional quotation  directly influence teacher performance, (3) Job Satisfaction 
directly effects teacher performance, (4) Leadership directly effects job satisfaction, 
(5) Organizational Culture directly effects job satisfaction, (6) Emotional Quotattion 
directly effects job satisfaction.Based on this research, the factors of Leadership, 
Organizational Culture, Emotional Quotation, and Job Satisfaction to Teacher 
Performance should be developed by Central and Local Government either Palopo 
or South Sulawesi. 

 
Keywords: Leadership, Organizational Culture, Emotional Quotation, Job 

Satisfaction  and Performance.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Kinerja guru SMA di Kota Palopo belum maksimal, antara lain, masih 

ditemukannya dedikasi guru yang lemah, kompetensi rendah, kepuasan kerja 
pada profesi belum tinggi, tidak cukup jam mengajar sebagai syarat sertifikasi, 
tidak menghiraukan himbauan atasan, takut diutus pada lomba guru berprestasi, 
kurang mampu menulis dan meneliti, kurang kesempatan melanjutkan 
pendidikan ke jenjang lebih tinggi, belum sinerji antar atasan dan pengawas 
sekolah yang berjalan sendiri-sendiri secara parsial, guru kurang menguasai 
teknologi komputer dalam proses pembelajaran, terjadinya unjuk rasa guru yang 
ingin atasannya diganti, guru otoriter yang selalu mengebiri kekritisan siswa, guru 
kurang aktif menggali informasi lewat kegiatan ilmiah yang hanya mengoleksi 
sertifikat secara instan, guru yang mengutamakan berwirausaha, guru yang 
enggan membawa masuk siswa ke dalam laboratorium berpraktik, hingga guru 
yang kurang aktif menulis dan meneliti yang berimplikasi pada siswa, dan 
sebagainya.  

Kinerja guru yang dicapai di daerah masih kurang maksimal 
dibandingkan capaian kinerja guru berdasarkan Standar Pendidikan Nasional. 
Mengacu pada data khususnya capaian kinerja guru di Kota Palopo masih berada 
di bawah patokan nasional yang ditetapkan. Capaian standar tertinggi kinerja 
guru Kota Palopo terdapat pada indikator standar proses sebesar 67.05 terendah 
pada indikator standar PTK sebesar 50.38. Meskipun demikian seluruh standar 
masih berada di bawah level minimum yang ditetapkan secara nasional. Hal ini, 
menyebabkan tingkat capaian kinerja masih di bawah standar yang ditetapkan 
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Kinerja guru SMA sebagai upaya peningkatan pendidik dan tenaga 
kependidikan di SMA, menjadi tujuan yang sangat mendasar perbaikan 
pendidikan. Hal ini dilakukan agar efektivitas upaya meningkatkan profesionalitas 
guru melalui persekolahan dengan berbagai kebijakannya, akan menghasilkan 
kualitas pendidikan yang diharapkan membangun SDM dalam upaya mendukung 
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 

Ketidakmampuan stakeholders pendidikan dalam menyukseskan 
pembangunan daerah berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dalam 
organisasi pendidikan dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan bangsa ini 
secara universal dan berkelanjutan. Perencanaan SDM yang profesional sangat 
diperlukan. Hanya SDM prima yang dapat survive di dalam kehidupan yang penuh 
persaingan dan menuntut kualitas kehidupan, baik mengenai hasil produk 
maupun pelayanan kepada masyarakat dalam kehidupan bersama (common 
community).  

Dengan demikian, cerminan kinerja guru SMA di Kota Palopo,  jika 
dikelola dengan manajemen dalam memimpin dan budaya dalam organisasi 
berdasarkan sistem sosial yang ada dalam organisasi tersebut. Esensi dalam 
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memimpin dan budaya dalam organisasi ini adalah merupakan investasi dan 
menekankan pada pengetahuan kerja. Budaya yang muncul ini menekankan pada 
pembelajaran, inisiatif, dan kreativitas. Modal dasar manusia yang memiliki 
kecerdasan emosional dan terdidik akan menjadi unsur utama keberhasilan 
organisasi yang mampu memberikan kepuasan kerja yang maksimal. 

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka peran stakeholders 
sekolah, khususnya  guru SMA di Kota Palopo, menjadi sangat penting (urgen). 
Oleh karena itu, maka kajian tentang upaya pemberdayaan guru SMA berkinerja 
optimal, sebagai salah satu penentu dalam pembangunan daerah, juga 
merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan 
pendidikan menarik untuk dilakukan penelitian ilmiah (research) dengan skala 
prioritas utama mengenai kepemimpinan, budaya organisasi, kecerdasan 
emosional, kepuasan kerja, dan kinerja. 

 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka permasalahan 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja?  
2. Apakah ada pengaruh langsung kecerdasan emosional terhadap kinerja? 
3. Apakah ada pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja? 
4. Apakah ada pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kepuasan 

kerja? 
5. Apakah ada pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja? 
6. Apakah ada pengaruh langsung kecerdasan emosional terhadap 

kepuasan kerja? 
 

  



	 	300	 Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kinerja  

Kinerja yang hendak diukur melalui prosedur penelitian ilmiah, maka 
kajian yang dilakukan melalui proses analisis dan komparasi tersebut pada 
prinsipnya para penulis memberi batasan pendefinisian sesuai karakteristik dan 
ruang lingkup masing-masing dengan sedikit penekanan yang berbeda, utamanya 
karakteristik pekerjaan, individu dan organisasi yang menjadi ilustrasi. Jadi, dapat 
dirumuskan bahwa kinerja adalah hasil unjuk kerja yang dicapai seseorang atau 
kelompok orang setelah melaksanakan suatu kegiatan atau kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi yang dituangkan melalui perencanaan 
strategis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan kewenangan, 
tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi organisasi. Faktor-faktor 
(dimensi-dimensi) yang penting dipertimbangkan untuk menganalisis sistem 
kinerja sebagai siklus para manajer (atasan) bekerja dengan bawahan meliputi: (1) 
merencanakan kinerja, (2) tentukan tanggung jawab dan ekspektasi pekerjaan 
dan tetapkan sasaran atau tujuan untuk satu periode kinerja; (3) 
membimbing/mengelola, (4) tawarkan umpan balik dan dukungan, dan perkuat 
pengembangan sepanjang periode kinerja; dan (5) penilaian kinerja, evaluasi 
kinerja secara formal pada akhir periode kinerja. 

 
B. Kepemimpinan 

Newstrom dan Davis menyatakan: Kepemimpinan adalah upaya 
memengaruhi dan mendorong setiap pegawai untuk mau secara antusias bekerja 
dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh anggota organisasi, karena tanpa 
pimpinan, suatu organisasi akan mengalami kebingungan dan seluruh anggota 
organisasi tidak dapat bekerja. Pimpinan adalah mesin bagi setiap organisasi 
apapun.  

Stoner kepemimpinan memiliki tiga implikasi penting, yaitu: (1) 
kepemimpinan harus melibatkan orang lain atau pengikut, karena kesediaan 
mereka menerima pengarahan dari pimpinan; (2) kepemimpinan mencakup 
distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. 
Anggota kelompok itu bukan tanpa kuasa, mereka dapat dan bisa membentuk 
kegiatan kelompok dengan berbagai cara, dan (3) kepemimpinan adalah 
kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk 
memengaruhi perilaku pengikut melalui sejumlah cara.  

 
C. Budaya Organisasi 

Robbins, yaitu: budaya organisasi adalah seperangkat nilai yang 
membantu anggota organisasi untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dapat 
diterima dan tindakan-tindakan yang tidak dapat diterima. Pengertian 
seperangkat nilai menunjukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya 
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organisasi dianggap dapat memenuhi kebutuhannya pada suatu waktu tertentu 
dan karena itu orang tersebut berkepentingan atas nilai-nilai itu.  

Greenberg, melihat budaya organisasi adalah nilai dan norma informal 
yang mengontrol individu dan kelompok dalam organisasi, berinteraksi satu sama 
lain, dan dengan organisasi di luar organisasi. Dengan pengertian ini berarti 
bahwa budaya organisasi memberikan pertimbangan moral dan kesadaran etik 
tentang mana yang baik dan yang tidak baik, serta pertimbangan logika untuk 
dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah yang harus dilakukan 
oleh anggota organisasi dalam berperilaku antar anggota di dalam maupun diluar 
organisasi.  

Luthans menyebutkan sejumlah karakteristik yang penting dari budaya 
organisasi., yang meliputi: (1) Observed behavioral regularities (Aturan-aturan 
perilaku); yaitu para partisipan organisasi saling berinteraksi satu dengan yang 
lain, maka mereka akan menggunakan bahasa, terminologi dan ritual-ritual yang 
sama yang berhubungan dengan rasa hormat dan cara bertindak, (2) Nornis 
(Norma-norma); yaitu standar-standar perilaku yang ada, mencakup pedoman 
tentang berapa banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan dan perbuatan-
perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, (3) Dominant values 
(Nilai-nilai Dominan); yaitu ada sejumlah values utama yang organisasi anjurkan 
dan mengharapkan kepada para anggota organisasi untuk menyumbangkannya, 
misalnya kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah dan efisiensi yang 
tinggi, (4) Philosophy (Filoccfi); yaitu ada sejumlah kebijakan yang menyatakan 
keyakinan organisasi tentang bagaimana para karyawan dan atau para pelanggan 
diperlakukan, (5) Rules (Peraturan-peraturan); yaitu ada sejumlah pedoman yang 
pasti yang berhubungan dengan kemajuan atau cara berhubungan dengan 
kemajuan atau cara berhubungan yang baik dalam organisasi. Para karyawan baru 
(newcomers) harus mempelajari "ikatan" atau rules yang telah ada sehingga 
mereka dapat diterima sebagai full-fled get anggota kelompok dan (6) 
Organizational climate (Iklim Organisasi); yaitu ada suatu "feeling" yang 
menyeluruh yang dibawa oleh physical layout, cara para anggota organisasi 
berinteraksi, dan cara para anggota organisasi memperlakukan dirinya 
menghadapi pihak pelanggan dan pihak luar lainnya. 

 
D. Kecerdasan Emosional 

Cooper menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah sumber 
energi yang bersifat batiniah, baik atau buruknya emosi sudah ada sejak lahir yang 
membedakannya adalah apa yang diperbuat dengan energi dan emosi. Artinya 
bahwa emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, dimana timbul 
seketika untuk mengatasi masalah yang dapat dipelihara dan dikendalikan secara 
berangsur-angsur ke arah yang lebih baik. Kecerdasan emosional merupakan 
kekuatan seorang pemimpin pada saat ia memengaruhi orang lain.  

Cooper & Sawaf: kecerdasan emosional adalah memiliki kemampuan 
untuk merasakan dan memahami implementasi kekuasan dan menggunakan 
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emosinya secara aktif dan sensitif menjadikannya sebagai sumber energi, 
membangun informasi, membina hubungan yang saling memengaruhi dengan 
sesamanya.  

Kecerdasan emosional menurut Schein harus dilihat secara berurutan 
sesuai dengan jenjangnya yaitu: 1) kemampuan dalam persepsi penilaian dan 
pengekspresian emosi; 2) kemampuan mengakses atau menggerakkan perasaan 
sesuai kebutuhan untuk dapat memfasilitasi pemahaman terhadap diri sendiri dan 
orang lain. 3) kemampuan memahami berbagai emosi dan pengetahuan yang 
terkait. 4) kemampuan mengatur berbagai emosi untuk pengembangan emosi 
dari intelektual yang lebih baik. Kecerdasan emosional memengaruhi kepuasan 
seseorang, dimana setiap aspek kemampuan ini termasuk secara refresentatif 
dan jika kemampuan yang lain dintegrasikan akan dapat meningkatkan 
kepuasannya dalam melakukan pekerjaan.  

 
E. Kepuasan Kerja 

Newstrom, bahwa: kepuasan kerja adalah sikap pribadi seseorang yang 
bersifat khusus karena kepuasana kerja bagian dari kepuasan hidup. Locke dalam 
Luthans memberikan definisi komprehensif, bahwa kepuasan kerja adalah reaksi 
atau sikap kognitif, afektif, dan evaluatif dan menyatakan bahwa kepuasan kerja 
adalah “keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian 
pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang.  

Veithzal & Deddy, bahwa kepuasan kerja adalah kepuasan kerja anggota 
yang dipengaruhi oleh hubungan persepsi, perankinerja antara atasan dan 
bawahan. Kebanyakan orang lebih senang berkomunikasi dengan orang lain yang 
memiliki status lebih tinggi atau sama dibanding dengan yang memiliki status 
lebih rendah dari mereka. Sehingga diharapkan kepuasan akan lebih besar di 
antara karyawan dan pekerjaannya meminimalkan interaksi dengan individu-
individu yang statusnya lebih rendah dari mereka sendiri.  

Kepuasan kerja mempunyai tiga dimensi yang diterima secara umum 
menurut Gibson, dkk. (1996) yaitu: (1) kepuasan kerja merupakan respon 
emosional terhadap situasi kerja. Dengan demikian, kepuasan kerja dapat dilihat 
dan dapat diduga; (2) kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa baik 
hasil yang dicapai atau melampaui harapan. Misalnya, jika anggota organisasi 
merasa bahwa mereka bekerja terlalu keras daripada yang lain dalam 
departemen, tetapi menerima penghargaan lebih sedikit, maka mereka mungkin 
akan memiliki sikap negatif terhadap pekerjaan, pimpinan, dan atau rekan kerja 
mereka. Mereka tidak puas. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa mereka 
diperlakukan dengan baik dan dibayar dengan pantas, maka mereka mungkin 
akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka. Mereka merasa puas; dan 
(3) kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang berhubungan.  

 
F. Hasil Penelitian yang Relevan 
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Penelitian/studi lapangan yang dilakukan Porter dan Lawler (dalam 
Veithzal & Deddy, 2010) menemukan bahwa level usaha dan arah usaha 
merupakan hal penting dalam menjelaskan kinerja. Hubungan antara kepuasan 
dan kinerja yang sudah ada sejak awal gerakan hubungan manusia. Dengan 
kesimpulan bahwa  kepuasan secara implisit mengasumsikan bahwa kepuasan 
meningkatkan kinerja dan ketidakpuasan mengurangi kinerja. Rusman (2010) 
menemukan berbagai keterkaitan dengan kinerja, wujud perilaku yang dimaksud 
adalah kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran, yaitu: bagaimana 
seseorang merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dan menilai hasil belajar sesuai dengan standar kinerja. Dengan kesimpulan 
bahwa standar-standar kinerja itu berhubungan dengan kualitas dalam 
menjalankan tugasnya seperti: bekerja dengan seseorang secara individual, 
persiapan dan perencanaan pembelajaran, pendayagunaan media pembelajaran, 
melibatkan seseorang dalam berbagai pengalaman belajar, dan kepemimpinan 
yang aktif. Bennis dan Thomas (2006) menemukan: bahwa salah satu indikator  
dan prediktor kepemimpinan sejati yang terpercaya adalah kemampuan pribadi 
seseorang untuk menemukan makna dari kejadian-kejadian negatif dan belajar 
dari masa-masa penuh cobaan. Atau, mampu menguasai lingkungan yang saling 
bertentangan, menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, dan lebih berkomitmen 
daripada sebelumnya adalah hal-hal yang penting untuk membentuk seseorang 
pemimpin andal. John C. Maxwell (2010) menemukan banyak pemimpin yang ada 
ditengah organisasi sangat frustrasi. Mereka sangat ingin memimpin dan sukses, 
namum para pemimpin mereka sering kali lebih banyak menghambat daripada 
membantu. Lebih dari dua per tiga orang yang meninggalkan pekerjaan mereka 
melakukannya karena para pemimpin yang tidak efektif atau tidak kompoten. 
Orang tidak meninggalkan organisasinya, mereka meninggalkan pemimpinnya. 
Luthans (dalam Veithzal & Deddy, 2010) menemukan bahwa masing-masing 
karakteristik tersebut mempunyai kontroversial dan tingkat dukungan penelitian 
berbeda-beda, sebagai contoh, Benjamin Schneider. et.al., dalam karya akademis 
mengenai persamaan budaya organisasi dan iklim organisasi. akan tetapi, 
terdapat hubungan empiris untuk beberapa karakteristik, misalnya pentingnya 
peranan tata letak fisik dalam budaya organisasi. Gardner (1985) menemukan 
bahwa: "kecerdasan yang bermacam-macam termasuk kemampuan dalam 
tubuh” yaitu kemampuan melakukan introspeksi dan kecerdasan pribadi, di 
dalam bukunya frames of mind mendeskripsikan 7 kategori dari intelegensi yaitu: 
1) linguistic intelligence, 2) logical mathematical intelligence, 3) spatial intelligence, 
4) bodily kinesthetic intelligence, 5) musical intelligence, 6) interpersonal 
intelligence, 7) intrapersonal intelligence. Stein (2003) menemukan bahwa: uji 
kecerdasan emosional yang disebut dengan EQ-1 karya dari Bar-On atau tes EQ-
1Bar-On. Uji coba tes ini menggunakan 5 ranah yaitu antar pribadi, pengendalian 
emosi, penyesuaian diri dan suasana hati dalam menuju kinerja efektif. 
Serangkaian kemampuan dan kompetensi dan kecakapan non kognitif akan 
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mempengaruhi keberhasilan seseorang mengatasi tuntutan dan tekanan 
lingkungan kerja sehingga produktivitasnya semakin tinggi.  

 
G. Kerangka Teoretik 
1. Kepemimpinan dan Kinerja 

Kepemimpinan adalah perilaku atau tindakan pemimpin/atasan dalam 
mengarahkan, memengaruhi, dan mendorong dirinya  dan  orang  lain dalam 
suatu kegiatan secara antusias dan sukarela bekerja sepenuh kemampuan dan 
bertanggung jawab dalam mencapai sasaran, tujuan, dan target yang telah 
ditetapkan bersama anggota organisasi. Menurut Luthans bahwa kepemimpinan 
yang efektif  tidak dapat tercapai tanpa inklusi penuh, inisiatif, dan kerjasama 
karyawan. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat 
tanpa pengikut. Sedangkan menurut Gibson bahwa kepemimpinan adalah 
kegiatan memengaruhi orang lain untuk melakukan suatu perubahan sesuai apa 
yang diinginkan oleh pemimpin diikuti para  pengikutnya  secara  sukarela,   
melakukan   pekerjaan  guna mencapai sasaran organisasi, dengan melibatkan 
seluruh anggota organisasi. 

 
2. Kecerdasan Emosional dan Kinerja 

Kecerdasan emosional adalah adalah kemampuan mengelola emosi diri 
dan memahami perasaan orang lain dari seseorang individu dalam melakukan 
aktivitas kerja secara terkontrol untuk meningkatkan cara kerja di tempat kerja 
(organisasi).  

 
3. Kepuasan Kerja  dan Kinerja 

Kepuasan kerja adalah keadaan perasaan mengenai puas sampai tidak 
puas terhadap berbagai aspek pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang  yang 
menjadi tanggung jawabnya. Menurut Luthans yang memberikan definisi 
komprehensif, bahwa kepuasan kerja adalah reaksi atau sikap kognitif, afektif, 
dan evaluatif dan menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah “keadaan emosi 
yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau 
pengalaman kerja seseorang. Selanjutnya Gibson, dkk. menyatakan bahwa 
terdapat lima dimensi yang telah dirumuskan dan digunakan untuk mengukur 
kepuasan kerja, yaitu: (1) Pekerjaan itu sendiri. Dalam hal dimana pekerjaan 
memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan 
untuk menerima tanggung jawab; (2) Gaji. Sejumlah upah yang diterima dan 
tingkat dimana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas 
dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi; (3) Kesempatan promosi. 
Kesempatan untuk maju dalam organisasi; (4) Pengawasan. Kemampuan penyelia 
memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku; dan (5) Rekan kerja. Tingkat 
dimana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung secara sosial. 

 
4. Kemimpinan dan Kepuasan Kerja 
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Kepemimpinan adalah perilaku atau tindakan pemimpin/atasan dalam 
mengarahkan, memengaruhi, dan mendorong dirinya  dan  orang  lain dalam 
suatu kegiatan secara antusias dan sukarela bekerja sepenuh kemampuan dan 
bertanggung jawab dalam mencapai sasaran, tujuan, dan target yang telah 
ditetapkan bersama anggota organisasi. menurut Stoner kepemimpinan memiliki 
tiga implikasi penting, yaitu: (1) kepemimpinan harus melibatkan orang lain atau 
pengikut, karena kesediaan (puas atau tidak puas) mereka menerima pengarahan 
dari pimpinan; (2) kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama 
di antara pemimpin dan anggota kelompok. Anggota kelompok itu bukan tanpa 
kuasa, mereka dapat dan bisa membentuk kegiatan kelompok dengan berbagai 
cara, dan (3) kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai 
bentuk kekuasaan untuk memengaruhi perilaku pengikut melalui sejumlah cara. 
Kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang lain untuk melakukan suatu 
perubahan sesuai apa yang diinginkan oleh pemimpin diikuti para pengikutnya 
secara  sukarela (kecenderungan memiliki kepuasan),   melakukan   pekerjaan  
guna mencapai sasaran organisasi, dengan melibatkan seluruh anggota 
organisasi). 

 
5. Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja 

Budaya organisasi adalah sikap bertindak dan berperilaku sebagai 
perekat sosial anggota organisasi yang berkaitan dengan keyakinan, tradisi dan 
cara berpikir yang mengikat anggota organisasi secara bersama-sama dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Menurut Robbins dengan penafsiran bahwa 
budaya organisasi adalah seperangkat nilai yang membantu anggota organisasi 
untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dapat diterima dan tindakan-tindakan 
yang tidak dapat diterima (puas atau tidak puas menerima). Pengertian 
seperangkat nilai menunjukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya 
organisasi dianggap dapat memenuhi kebutuhannya pada suatu waktu tertentu 
dan karena itu orang tersebut berkepentingan atau merasa puas atas  nilai-nilai 
itu. Menurut Colquitt, bahwa di dalam budaya organisasi itu mengandung nilai-
nilai ideal yang diyakini oleh seseorang, tidak harus dapat bersifat informal, 
namun keberadaannya dapat dirasakan dan diyakini serta memberikan kepuasan 
orang-orang yang terlibat dalam berperilaku.  

 
6. Kecerdasan Emosional dan Kepuasan Kerja 

Kecerdasan emosional adalah adalah kemampuan mengelola emosi diri 
dan memahami perasaan orang lain dari seseorang individu dalam melakukan 
aktivitas kerja secara terkontrol untuk meningkatkan cara kerja di tempat kerja 
(organisasi).  

Menurut Daniel Goldman yang menggambarkan kecerdasan emosional 
yang memperluas kemampuan tersebut dalam lima aspek: yaitu (1) mengetahui 
emosi diri, (2) mengelola emosi diri, (3) memotivasi diri, (4) mengenali dan 
memahami emosi orang lain, (5) mengelola  hubungan.  
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H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoretik (deskripsi konseptual, hasil penelitian yang 
relevan, dan kerangka teoretik) di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh langsung positif kepemimpinan terhadap kinerja. 
2. Terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan emosional terhadap kinerja. 
3. Terdapat pengaruh langsung positif kepuasan kerja terhadap kinerja. 
4. Terdapat pengaruh langsung positif kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. 
5. Terdapat pengaruh langsung positif budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja.  
6. Terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan emosional terhadap 

kepuasan kerja. 
 
 
  



	307	Dr. Muhammad ILyas, M.Pd. 

BAB IV 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab beberapa masalah yang 
telah dirumuskan pada bagian sebelumnya dengan mengungkapkan signifikansi 
model penelitian (konstelasi) tentang pengaruh variabel eksogen (exogenous 
variable), yaitu kepemimpinan diberi simbol X1, budaya organisasi diberi simbol X2, 
kecerdasan emosional diberi simbol X3; dan variabel antara (Intermediate 
variable), yaitu kepuasan kerja diberi simbol X4; serta variabel endogen 
(endogenous variable), yaitu kinerja diberi simbol X5. Tujuan khusus penelitian ini 
adalah untuk: (1) mengetahui pengaruh langsung kepemimpinan terhadap 
kinerja; (2) mengetahui pengaruh langsung kecerdasan emosional terhadap 
kinerja; (3) mengetahui pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja; (4) 
mengetahui pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kepuasan kerja; (5) 
mengetahui pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kepuasan kerja; (6) 
mengetahui pengaruh langsung kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja. 

Model hipotetik dalam penelitian ini digambarkan, sebagai berikut: 
 

 
Gambar 1. Model Hipotetik Penelitian 

Keterangan:  
X1  = Kepemimpinan 
X2  = Budaya organisasi  
X3  = Kecerdasan emosional 
X4  = Kepuasan kerja 
X5 = Kinerja 
 
 

B. Metode Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada SMA Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi 

Selatan pada bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua guru SMA di Kota Palopo. Sedangkan populasi target 
(target population) adalah semua guru dari 6 (enam) SMA Negeri Kota Palopo 
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yang berjumlah 351 orang, dan inilah yang dijadikan kerangka sampel (sampling 
frame). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
survey. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menemukan kedudukan sesaat 
variabel (status quo variabel) berdasarkan data yang ada pada saat itu (status quo 
data) dan hubungan antara variabel yang diteliti, kemudian dapat ditentukan dan 
ditarik kesimpulannya. Hal ini dimaksudkan bahwa berdasarkan data, fakta, dan 
informasi yang diperoleh, kemudian dapat menjelaskan kondisi masing-masing 
variabel yang diteliti, sehingga dapat mengetahui pengaruh variabel yang satu 
terhadap variabel yang lainnya. Penelitian ini adalah meneliti pengaruh variabel 
eksogen (kepemimpinan, budaya organisasi, kecerdasan emosional, dan 
kepuasan kerja) terhadap variabel endogen (kinerja). 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 
skunder. Data primer meliputi: (1) kepemimpinan, (2) budaya organisasi, (3), 
kecerdasan emosional, (4) kepuasan kerja, dan (5) kinerja. Prosedur pelaksanaan 
uji coba instrumen adalah (a) menentukan responden uji coba; (b) pelaksanaan uji 
coba; dan (c) analisis instrumen. Proses pengembangan instrumen dimulai 
dengan menentukan responden kemudian dilanjutkan dengan penyusunan 
instrumen yang mengacu pada indikator-indikator pada setiap variabel, kemudian 
tahap berikutnya konsep instrumen dicocokkan dengan definisi konseptual dan 
kisi-kisi instrumen  dengan teori yang dipergunakan untuk membahas variabel 
tersebut. Instrumen diuji cobakan pada guru SMA Negeri di Kota Palopo dengan 
jumlah responden sebanyak 30 orang. 

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
Sebelum melakukan analisis jalur untuk menguji hipotesis, terlebih 

dahulu dilakukan beberapa uji statistik sebagai persyaratan analisis. Adapun uji 
statistik yang dilakukan adalah: (1) Uji linearitas persamaan regresi, (2) Uji 
normalitas galat taksiran. Disamping itu, dilakukan juga uji normalitas univariate 
dan multivariate sebagai konfirmasi, mengingat dalam proses pengujian analisis 
jalur ini menggunakan software lisrel 8.80 full version dan dikonfirmasi pula 
melalui program SPSS. 

 
1. Uji Normalitas Galat Taksiran  

Untuk menguji normalitas galat taksiran digunakan uji Lilliefors. 
Hipotesis yang diuji  adalah:  

 H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal 
 H1 : data berasal  dari salah satu populasi tidak berdistribusi normal 
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Uji normalitas galat taksiran meliputi X5 atas X1, X5 atas X3, X5 atas X4, X4 
atas X1, X4 atas X2, X4 atas X3. Pengujian normalitas menggunakan uji Lilliefors 
dengan fasilitas Microsoft excel. 

Kriteria pengujian:  
Lhit < Ltab, Terima H0  (n = 78, α = 0,05;  Ltab = 0.114).  

Berdasarkan perhitungan normalitas data sebagaimana tertera pada 
lampiran lampiran 4, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: 

a. Regresi XÉ₅  = 95.64+0.41X₁ , L hit (0.064) < Lt (0.100) Maka Ho 
diterima, data berdistribusi normal 

b. Regresi XÉ₅  = 122.66+1.34X₃, L hit (0.061) < Lt (0.100) Maka Ho 
diterima,data berdistribusi normal 

c. Regresi XÉ₅  = 74.39 + 0.53X₄, L hit (0.093) < Lt (0.100) Maka Ho 
diterima data berdistribusi normal 

d. Regresi XÉ₄  =86.78+0.41X₁, L hit (0.063) < Lt (0.100) Maka Ho 
diterima data berdistribusi normal 

e. Regresi XÉ₄  = 67.61 + 0.64X₂, L hit (0.092) < Lt (0.100) Maka Ho 
diterima, data berdistribusi normal 

f. Regresi XÉ₄  = 116.59 + 1.21X₃, L hit (0.056) < Lt (0.100) Maka Ho 
diterima,data berdistribusi normal 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa galat taksiran untuk 
persamaan regresi X5 atas X1, X5 atas X3, X5 atas X4, X4 atas X1, X4 atas X2, X4 atas X3 
yakni Ŷ = a + bXi = 1, 2, 3, 4, berdistribusi normal. Secara lengkap, perbandingan Lhit 
atau Lo disajikan dengan Ltab  disajikan pada tabel 1, berikut hasil ringkasannya. 

 
Tabel 1 Ringkasan Hasil Uji Normalitas Galat Taksiran 

Regresi Lhit. Ltab.0,05 Kesimpulan Keterangan 
X5 atas X1 0.064 0.100 H0 diterima Normal 
X5 atas X3 0.061 0.100 H0 diterima Normal 
X5 atas X4 0.093 0.100 H0 diterima Normal 
X4 atas X1 0.063 0.100 H0 diterima Normal 
X4 atas X2 0.092 0.100 H0 diterima Normal 
X4 atas X3 0.056 0.100 H0 diterima Normal 

 
Mengingat proses perhitungan pengujian koefisien jalur menggunakan 

software Lisrel 8.80 Full Version yang mensyaratkan tes normalitas univariate dan 
multivariate, maka sebagai informasi tambahan melengkapi hasil pengujian 
normalitas galat taksiran di atas dapat dijelaskan hasil uji dimaksud sebagaimana 
disampaikan pada lampiran 6..halaman 319.  Berdasarkan hasil pengujian 
normalitas univariate X1, X2, X3, X4, X5 menunjukan bahwa data berdisitribusi 
normal univariate yang ditunjukan dengan probabilitas chi square pada skewness 
and kurtosis (P > 0.05). Demikian halnya hasil pengujian multivariate normality 
sebagaimana pada lampiran 6..pada halaman 320  menunjukan bahwa 
probabilitas chi square pada skewness and kutosis sebesar P = 0.100 > P = 0.05, 
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dengan demikian data berdistribusi secara multivariate. Berdasarkan hasil 
pengujian tersebut maka persyaratan pengujian persamaan struktural telah 
memenuhi asumsi normalitas multivariate. 

 
2. Uji Linearitas dan Signifikansi Regresi 

a. Regresi X5 atas X1 
1. Persamaan regresi kinerja dan kepemimpinan (XÉ₅ = a + bX₁) adalah:  XÉ₅  

= 95.64+0.41X₁. Dari hasil perhitungan diperoleh Fhit = 9,13 dan taraf 
nyata  α= 0,05 diperoleh Ftab = 3.96 sehingga Fhit = 9,13   > Ftab = 3.96; 
maka  persamaan regresi tersebut sangat signifikan. 

2. Uji linearitas kinerja dan kepemimpinan dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini, diperoleh Fhit = 0.78 sedangkan taraf nyata  α = 0,05 (33 ; 
43) diperoleh Ftab= 1.65; Maka Fhit < Ftab, regresi linear. 

b. Regresi X5 atas X3 
1. Persamaan regresi kinerja dan kecerdasan emosional (XÉ₅ = a + bX3) 

adalah: XÉ₅  = 122.66 + 1.34X₃. Dari hasil perhitungan diperoleh Fhit = 8,08 
dan taraf nyata  α = 0,05 diperoleh Ftab = 3.96 sehingga Fhit = 8,08 > Ftab 
= 3.96; maka  persamaan regresi tersebut sangat signifikan. 

2. Uji linearitas kinerja dan kecerdasan emosional dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini, diperoleh Fhit = 1.13. Sedangkan taraf nyata  α = 0,05 
(24 ; 52) diperoleh Ftab= 1.72; Maka Fhit < Ftab, regresi linear. 

c. Regresi X5 atas X4 
1. Persamaan  regresi  kinerja  dan kepuasan  kerja (XÉ = a + bX4)  adalah: XÉ₅  

= 74.39 + 0.53X₄. Dari hasil perhitungan diperoleh Fhit = 26.88 dan taraf 
nyata  α = 0,05 diperoleh Ftab = 3.96 sehingga Fhit = 26.88 > Ftab = 3.96; 
maka  persamaan regresi tersebut sangat signifikan. 

2. Uji linearitas kinerja dan kepuasan kerja dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini, diperoleh Fhit = 0,15 sedangkan taraf nyata  α = 0,05 (36 ; 40) 
diperoleh Ftab= 1,68; Maka Fhit < Ftab, regresi linear. 

d. Regresi X4 atas X1 
1. Persamaan regresi kepuasan kerja dan kepemimpinan (XÉ4 = a + bX1) 

adalah:  XÉ₄  =86.78+0.41X₁. Dari hasil perhitungan diperoleh Fhit = 10.08 
dan taraf nyata  α= 0,05 diperoleh Ftab = 3.96 sehingga Fhit = 10.08 > Ftab 
= 3.96; maka persamaan regresi tersebut sangat signifikan. 

2. Uji linearitas kepuasan kerja dan kepemimpinan dapat dilihat pada 
tabel di bawah, diperoleh Fhit = 0.51 sedangkan taraf nyata  α = 0,05 (33 
; 43) diperoleh Ftab= 1.65; Maka Fhit < Ftab, regresi linear.  

e. Regresi X4 atas X2 
1. Persamaan regresi kepuasan kerja dan budaya organisasi (XÉ4 = a + bX2) 

adalah:  XÉ₄  = 67.61 + 0.64X₂. Dari hasil perhitungan diperoleh Fhit = 18.86 
dan taraf nyata  α= 0,05 diperoleh Ftab = 3.96 sehingga Fhit = 18.86 > Ftab 
= 3.96, maka persamaan regresi sangat signifikan. 
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2. Uji linearitas kepuasan kerja dan budaya organisasi dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini, diperoleh Fhit = 0,99 sedangkan taraf nyata  α = 0,05 
(26 ; 50) diperoleh Ftab= 1,67, maka Fhit < Ftab, model linear diterima.  

f. Regresi X4 atas X3 
1. Persamaan regresi kepuasan kerja dan kecerdasan emosional (XÉ4 = a + 

bX3) adalah:  XÉ₄  = 116.59 + 1.21X₃. Dari hasil perhitungan diperoleh Fhit = 
7.01 dan taraf nyata  α= 0,05 diperoleh Ftab = 3.96 sehingga Fhit = 7.01  > 
Ftab = 3.96; Maka persamaan regresi tersebut sangat signifikan. 

2. Uji linearitas kepuasan kerja dan kecerdasan emosional dapat dilihat 
pada tabel di bawah, diperoleh Fhit = 1,22 sedangkan taraf nyata  α = 
0,05 (24 ; 52) diperoleh Ftab= 1,72; Maka Fhit < Ftab, regresi linear. 

 
Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Signifikansi dan Linearitas Regresi 

 

Variabel 
Uji Signifikansi Uji Linearitas 

Keterangan Fhitung Ftabel Fhitung 
Ftabel 

(0,05)   

X5 atas X1 9,13 3.96 6.96 0.78 1.65 
Model Persamaan regresi 
XÉ₅  = 95.64 + 0.41X₁ 
Signifikan dan Linear 

X5 atas X3 8,08 3.96 6.96 1.13 1.72 
Model Persamaan regresi XÉ₅  
= 122.66 + 1.34X₃ Signifikan 
dan Linear 

X5 atas X4 26.88 3.96 6.96 0,15 1,68 
Model Persamaan regresi XÉ₅  
= 74.39 + 0.53X₄ Signifikan 
dan Linear 

X4 atas X1 10.08 3.96 6.96 0.51 1.65 
Model Persamaan regresi XÉ₄  
=86.78+0.41X₁ Signifikan 
dan Linear 

X4 atas X2 18.86 3.96 6.96 0,99 1,67 
Model Persamaan regresi XÉ₄  
= 67.61 + 0.64X₂ Signifikan 
dan Linear 

X4 atas X3 7.01 3.96 6.96 1,22 1,72 
Model Persamaan regresi XÉ₄  
= 116.59 + 1.21X₃ Signifikan 
dan Linear 

       
 

B. Pengujian Hipotesis 
 Berdasarkan pengujian linearitas dan signifikansi regresi, normalitas 
data, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Sebelum melakukan 
pengujian hipotesis terlebih dilakukan pengujian model berdasarkan persamaan 
struktural yang telah di bangun. Adapun persamaan struktural dimaksud adalah 
sebagai berikut: 

Persamaan Struktural satu : X5 = βx5x1X1 + βx5x3X3 + βx5x4X4 + ε  
Persamaan Struktural dua : X4 = βx4x1X1 + βx4x2X2 + βx4x3X3 + ε 
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Proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan alat bantu 
software Lisrel 8.80 dan sebagai konfirmasinya dengan SPSS 17. Input yang 
digunakan untuk menghitung persamaan struktural sebagaimana di atas adalah 
matrix korelasi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software 
lisrel 8.80 Full Version di peroleh matriks korelasi sebagai berikut: 
1. Pengujian model persamaan structural 1 :   

X5 = βx5x1X1 + βx5x3X3 + βx5x4X4 + ε  
X5 = 0.20X1 + 0.35X3 + 0.31X4 + 0.55     R2 = 0.45   

Berdasarkan hasil pengujian persamaan struktural 1 dengan 
menggunakan alat bantu Lisrel dan dikonfirmasi dengan SPSS diperoleh sebagai 
berikut: 
Tabel 3 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis Model Persamaan Struktur 1 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 29.502 14.988  1.968 .002 

X1 .248 .123 0.198 2.006 .049 

X3 .728 .207 0.346 3.511 .001 

X4 .319 .107 0.306 2.982 .004 

a. Dependent Variable: X5 
 

Hasil di atas nampak koefisien jalur kepemimpinan terhadap kinerja 
sebesar  βx5x1 = 0.20 dan thitung = 2.01, koefisien jalur kecerdasan emosional 
terhadap terhadap kinerja sebesar  βx5x3 = 0.35 dan thitung = 3.51, sementara 
koefisien jalur kepuasan kerja terhadap kinerja sebesar  βx5x4 = 0.31 dan thitung = 
2.98.  

Hasil-hasil uji di atas, kemudian dilanjutkan dengan pengujian linearitas 
persamaan struktural secara simultan dengan menggunakan uji F. Hasil 
perhitungan Fhit = 20.385 > Ftab = 3.96 (Ftab 1, (n-k). = 3.96), sehingga model 
persamaan struktural yang menggambarkan pengaruh langsung positif 
kepemimpinan, kecerdasan emosional, kepuasan kerja terhadap kinerja bersifat 
linear. Determinan faktor R2 = 0.45 mengartikan variabilitas kinerja dapat 
dijelaskan oleh kepemimpinan, kecerdasan emosional dan kepuasan kerja sebesar 
45%, sedangkan 55% dijelaskan oleh variabel lainnya.  

Mengacu pada persamaan struktural di atas, maka dapat dijelaskan 
hipotesis 1, 2, dan 3 sebagai berikut: 

Hipotesis 1 :  Pengaruh langsung positif kepemimpinan 
terhadap kinerja.  

Hipotesis Statistik :   H0 : βx5x1 ≤ 0 
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    H1 : βx5x1 > 0  
  

Berdasarkan perhitungan pada persamaan 1 di atas, koefisien jalur 
eksogen variabel kepemimpinan terhadap kinerja adalah sebesar βx5x1 = 0,20, 
thitung = 2,01 > ttabel = 1,96, maka H0 ditolak. Artinya koefisien jalur  βx5x1 signifikan. 
Kesimpulan, terdapat pengaruh lansung positif kepemimpinan terhadap kinerja.  

 Hipotesis 2 :  Pengaruh langsung kecerdasan emosional 
terhadap kinerja. 

Hipotesis Statistik :   H0 : βx5x3 ≤ 0 
    H1 : βx5x3 > 0 

Berdasarkan perhitungan persamaan 1 di atas, koefisien jalur kecerdasan 
emosional terhadap kinerja adalah sebesar βx5x3 = 0.35,  thitung = 3.50 > ttabel = 1,96, 
maka H0 ditolak. Artinya koefisien jalur βx5x3 signifikan. Kesimpulan, terdapat 
pengaruh langsung positif kecerdasan emosional terhadap kinerja. 

Hipotesis 3 :  Pengaruh langsung kepuasan kerja 
terhadap kinerja. 

Hipotesis Statistik :   H0 : βx5x4 ≤ 0 
   H1 : βx5x4 > 0 

Berdasarkan perhitungan persamaan 1 di atas, koefisien jalur kepuasan 
kerja terhadap kinerja adalah sebesar βx5x4 = 0.31,  thitung = 2.98 > ttabel = 1,96, 
sehingga H0 ditolak. Artinya koefisien jalur βx5x4 dinyatakan signifikan. kesimpulan, 
terdapat pengaruh langsung positif kepuasan kerja terhadap kinerja. 

 
2. Pengujian Model Persamaan Struktural 2 :  

X4 = βx4x1 X1 + βx4x2 X2 + βx4x3 X3 + ε  
X4 = 0,24 X1 + 0.29 X2 + 0.27 X3 + 0.64   R2 = 0.36 
Hasil pengujian persamaan struktural 1 dengan menggunakan alat 

bantu Lisrel dan dikonfirmasi dengan SPSS diperoleh sebagai berikut: 
Tabel 4.17 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis Model Persamaan Struktur 2 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.106 11.933  2.104 .016 

X1 .289 .126 .241 2.303 .024 

X3 .535 .206 .265 2.598 .011 

X2 .418 .147 .291 2.837 .006 

a. Dependent Variable: X4 
Hasil di atas nampak bahwa koefisien jalur kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja sebesar  βx4x1 = 0.24 dan thitung = 2.30, koefisien jalur budaya 
organisasi terhadap kepuasan kerja sebesar  βx4x2 = 0.29 dan thitung = 2.83, 
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sementara koefisien jalur kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja sebesar  
βx4x3 = 0.27 dan thitung = 2.60. 

Hasil uji di atas, dilanjutkan dengan pengujian linearitas simultan 
menggunakan uji F, diperoleh F = 14.15, jika dibandingkan dengan Ftab 1, (n-2) pada α 
= 0,05 menghasilkan skor Ftab sebesar 3.96. Dengan demikian Fhit = 14,15 > Ftab = 
3.96 mengartikan model persamaan struktural  pengaruh kepemimpinan, budaya 
organisasi, kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja bersifat linear. 
Koefisien determinasi R2 = 0.36 mengartikan bahwa variabilitas kepuasan kerja 
dapat dijelaskan oleh kepemimpinan, budaya organisasi, dan kecerdasan 
emosional sebesar 36%, sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh variabel lain.  

Mengacu pada persamaan 2 di atas, maka dapat dijelaskan 
hipotesis 4, 5, dan 6 sebagai berikut: 

Hipotesis 4 : Pengaruh langsung kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja  

Hipotesis Statistik :   H0 : βx4x1 ≤ 0 
    H1 : βx4x1 > 0 

Berdasarkan persamaan 2 di atas, koefisien jalur kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja adalah sebesar βx4x1 = 0,24, thitung = 2.30 > ttabel = 1,96, 
maka H0 ditolak. Artinya koefisien jalur βx4x1 dinyatakan signifikan. Kesimpulan, 
terdapat pengaruh langsung positif kepemimpinan terhadap kepuasan kerja.  

Hipotesis 5 :  Pengaruh langsung budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja  

Hipotesis Statistik :   H0 : βx4x2 ≤ 0 
    H1 : βx4x2 > 0 

Berdasarkan persamaan 2 di atas, koefisien jalur budaya organisasi 
terhadap kecerdasan emosi adalah sebesar βx4x2 = 0,29, thitung = 2.83 > ttabel = 1,96, 
artinya H0 ditolak. Artinya koefisien jalur βx4x2 dinyatakan signifikan. Kesimpulan, 
terdapat pengaruh langsung positif budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. 

Hipotesis 6 :  Pengaruh langsung kecerdasan emosional 
terhadap kepuasan kerja 

Hipotesis Statistik :   H0 : βx4x3 ≤ 0 
    H1 : βx4x3 > 0 

Berdasarkan persamaan 2 di atas, koefisien jalur kecerdasan emosional 
terhadap kepuasan kerja adalah sebesar βx4x3 = 0,27, thitung = 2.60 > ttabel = 1,96, 
sehingga H0 ditolak. Artinya koefisien jalur βx4x3 dinyatakan signifikan. 
Kesimpulan, terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan emosional terhadap 
kepuasan kerja. 

Berdasarkan uji hipotesis di atas, maka dapat disampaikan hasil 
ringkasanya sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. 

 
  



	315	Dr. Muhammad ILyas, M.Pd. 

Tabel 4 Ringkasan Pengujian Hipotesis 
Hipotesis Jalur Koefisien thitung ttabel α = 0.05 

1 β x5x1  0.20 2.01 

1.96 

2 βx5 x3 0.35 3.50 
3 βx5 x4 0.31 2.98 
4 βx4 x1 0.24 2.30 
5 βx4 x2 0,29 2.83 
6 βx4 x3 0.27 2.60 

   
 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 
Studi tentang kinerja tidak berdiri sendiri dan selalu terkait dengan 

kepemimpinan, kecerdasan emosional dan kepuasan kerja. Berbagai teori yang 
telah dikemukakan para ahli seperti Lyli Spencer dan Signe Spencer, Colquit, 
Ivancevich, Gibson menyatakan bahwa kepemimpinan, kecerdasan emosional, 
dan kepuasan kerja mempengaruhi kinerja. Temuan lapangan dalam penelitian ini 
juga menghasilkan fakta yang sama seperti dikemukakan oleh teoritikus-
teoritikus di atas. Temuan penelitian ini  menyatakan determinan sebesar 0.45 
menunjukan bahwa kontribusi kepemimpinan, kecerdasan emosional dan 
kepuasan kerja terhadap kinerja sebesar 45%. Artinya variabilitas kinerja dapat 
dijelaskan sebesar 45% oleh ketiga variabel di atas. Dengan demikian apa yang 
telah dikemukakan oleh Lyli Spencer dan Signe Spencer, Colquit, Ivancevich, 
Gibson telah terbukti secara empiris.  

Newstrom dan Davis menyatakan bahwa kepemimpinan adalah upaya 
memengaruhi dan mendorong setiap pegawai untuk mau secara antusias bekerja 
dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh anggota organisasi, karena tanpa 
pimpinan, suatu organisasi akan mengalami kebingungan dan seluruh anggota 
organisasi tidak dapat bekerja. Pernyataan Newstrom dan Davis 
mengimplikasikan bahwa kinerja dipengaruhi kepemimpinan. Hal ini telah sesuai 
dengan temuan penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh langsung positif 
kepemimpinan terhadap kinerja. 

Temuan pengaruh langsung positif kepemimpinan terhadap kinerja juga 
didukung oleh argumentasi Gibson yang menekankan bahwa kinerja tugas 
karyawan ditentukan oleh manager (pemimpin) yang secara rutin mengawasi 
individu melalui proses evaluasi (kinerja) terutama dalam konteks menentukan 
kenaikan gaji, promosi, dan balas jasa lain yang tersedia dalam organisasi. 

Lyli Spencer dan Signe Spencer dalam Kesler menyatakan hal yang sama 
dengan Gibson bahwa sistem kinerja sangat ditentukan oleh faktor 
kepemimpinan yang meliputi tugas memantau dan mengarahkan: (1) rencana 
kerja, tanggung jawab dan ekspektasi pekerjaan, sasaran atau tujuan periodik (2) 
mengelola umpan balik dan dukungan, penguatan kinerja sepanjang periode dan 
(3) penilaian kinerja, evaluasi kinerja secara formal pada akhir periode. 
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Temuan penelitian menunjukan bahwa kecerdasan emosional memiliki 
pengaruh langsung positif terhadap kinerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan  
Law dan glover: “emotional literacy, emotional fitness, emotional depth, and 
emotional alchemy” merupakan model empat batu penjuru dapat menjadikan 
seseorang yang berkinerja.  Artinya seorang yang berkinerja akan menghasilkan 
gagasan yang memiliki etos kerja yang baik, juga memiliki kemampuan untuk 
beradaptasi dengan kondisi lingkungan bersama tim, bermanfaat untuk 
meningkatkan cara kerja dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi kecakapan 
emosional dan sosial. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan membaca diri sendiri dan 
orang lain sehingga dapat menempatkan diri dalam situasi orang lain dan 
sekaligus dapat mengendalikan dirinya sendiri, sehingga mampu mengatur setiap 
aksi dan reaksi secara terkontrol melalui (1) pengendalian diri, (2) semangat, (3) 
ketekunan, (4) kepribadian yang baik dan sopan yang membawanya kepada 
kesuksesan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. 
Kemudian, mampu menerapkan keterampilannnya mengelola pekerjaan. Ini 
menunjukan bahwa kecerdasan emosional mempengaruhi secara positif kinerja. 

Menurut Ginanjar kecerdasan emosional sebagai suatu rangkaian 
kemampuan, kompetensi, dan kecakapan non kognitif yang memengaruhi 
kemampuan seseorang berhasil di dalam melaksanakan tugas. Mengatasi 
tuntutan dan tekanan lingkungan, menyesuaikan diri terhadap orang-orang 
disekitar guna mencapai tujuan. 

Temuan penelitian menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 
langsung positif terhadap kinerja. Temuan ini didukung oleh pendapat Jasson A. 
Colquit yang menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh yang kuat 
terhadap kinerja. Kepuasan kerja difokuskan pada sikap karyawan terhadap 
pekerjaan mereka. 

Kepuasan kerja tercermin dari sikap seseorang dan yang dihasilkan 
berdasarkan persepsi dari seseorang melalui aktualisasi diri atau usaha memenuhi 
kebutuhan dengan memaksimalkan kemampuan, keahlian dan potensi diri serta 
mengadaptasikan diri dengan lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja mempunyai 
tiga dimensi yang diterima secara umum menurut Gibson, dkk. (1996) yaitu: (1) 
kepuasan kerja merupakan respon emosional terhadap situasi kerja. Dengan 
demikian, kepuasan kerja dapat dilihat dan dapat diduga; (2) kepuasan kerja 
sering ditentukan menurut seberapa baik hasil yang dicapai atau melampaui 
harapan. dan (3) kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang berhubungan. Dari 
pendapat Gibson menunjukan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh langsung 
terhadap kinerja. 

Adelfer menyatakan bahwa ketika kepemimpinan dalam sebuah 
organisasi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual pegawai maka 
secara otomatis  dapat membangun kepuasan dalam diri pegawai itu sendiri. 
Dengan demikian maka kepemimpinan mempengaruhi kepuasan kerja. 
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Temuan penelitian menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh 
langsung positif terhadap kepuasan kerja. Hal ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Denison yang menyatakan bahwa budaya organisasi 
mempengaruhi kepuasan kepuasan anggotanya terhadap pekerjaan yang 
dilakukan di dalam organisasi.  

Temuan penelitian menyatakan bahwa kecerdasan emosional 
berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja. Hal ini sesuai dengan teori 
yang dikemukakan Schein bahwa melalui kemampuan mempersepsi nilai, 
mengekspresikan emosi, mengakses atau menggerakkan perasaan sesuai 
kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan.  

Menurut Newstrom, bahwa kepuasan kerja adalah sikap pribadi 
seseorang yang bersifat khusus karena kepuasan kerja bagian dari kepuasan 
hidup. Locke dalam Luthans memberikan definisi komprehensif, bahwa kepuasan 
kerja adalah reaksi atau sikap kognitif, afektif, dan evaluatif dan menyatakan 
bahwa kepuasan kerja adalah “keadaan emosi yang senang atau emosi positif 
yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Dengan 
demikian maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional memiliki 
pengaruh terhadap kepuasan kerja. 
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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilaksanakan pada  
bab empat dengan memperhatikan tujuan penelitian, temuan dalam penelitian 
adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh langsung positif kepemimpinan terhadap kinerja. 

Artinya, kepemimpinan yang baik/kondusif dalam mengarahkan tugas 
bawahan, menjalankan kekuasaan/tanggung jawab secara adil, 
menciptakan kondisi persaingan yang sehat, menghargai pendapat, dan 
melaksanakan pengawasan secara obyektif akan meningkatkan kinerja guru 
SMA di Kota Palopo. 

2. Terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan emosional terhadap 
kinerja. Artinya, kecerdasan emosional guru yang tinggi mengenai 
kemampuan mengenali, mengelola emosi diri dan memahami perasaan 
orang lain, serta membina hubungan baik dari seseorang guru dan 
melakukan aktivitas kerja secara terkontrol akan meningkatkan kinerja guru 
SMA di Kota Palopo. 

3.  Terdapat pengaruh langsung positif kepuasan kerja terhadap kinerja. 
Artinya, kepuasan kerja guru yang dikelola dan ditata, serta ada jaminan 
kelangsungan, kerhamonisan, tantangan yang baik; ada dukungan atasan 
dan rekan kerja yang bersinergis; dan ada penghargaan atas aktivitas dan 
hasil kerja yang pantas, dapat meningkatkan aspek kinerja guru SMA di Kota 
Palopo. 

4. Terdapat pengaruh langsung positif kepemimpinan terhadap kepuasan 
kerja. Artinya, kepemimpinan yang mengarahkan tugas bawahan, 
menjalankan kekuasaan/tanggung jawab secara adil, menciptakan kondisi 
persaingan yang sehat, menghargai pendapat, dan melaksanakan 
pengawasan secara obyektif, dapat menyebabkan meningkatnya aspek 
kepuasan kerja guru SMA di Kota Palopo. 

5. Terdapat pengaruh langsung positif budaya organisasi terhadap kepuasan 
kerja. Artinya, budaya organisasi yang ditata, diatur, dikelola dan diciptakan 
suatu interaksi yang harmonis, dorongan yang tinggi mengatasi masalah 
organisasi, inovasi yang dihargai, pengambilan keputusan bersama yang 
partisipatif secara intensif dan kondusif, dapat menyebabkan meningkatnya 
aspek kepuasan kerja. 

6. Terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan emosional terhadap 
kepuasan kerja. Artinya, kecerdasan emosional guru yang dikelola 
kemampuan mengenali, mengelola emosi diri dan memahami perasaan 
orang lain, serta membina hubungan baik dari seseorang guru dan 
melakukan aktivitas kerja secara terkontrol, dapat menyebabkan 
meningkatnya aspek kepuasan kerja guru SMA di Kota Palopo. 

157 
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B. Implikasi 

Berbagai upaya yang seharusnya dilakukan sebagai implikasi dari 
penelitian/studi terhadap guru SMA di Kota Palopo adalah sebagai berikut: 
1. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh langsung 

positif kepemimpinan terhadap kinerja guru. Artinya, kepemimpinan yang 
mengarahkan tugas bawahan, menjalankan kekuasaan/tanggung jawab 
secara adil, menciptakan kondisi persaingan yang sehat, menghargai 
pendapat, dan melaksanakan pengawasan secara obyektif, dapat 
menyebabkan meningkatnya aspek kinerja guru SMA di Kota Palopo. 
Konsekuensi logis dari hasil penelitian yang ditemukan ini, maka sebaiknya 
harus dilakukan tindak lanjut di masa yang akan datang sebagai implikasi 
dari penelitian bahwa kinerja guru SMA di Kota Palopo dapat ditingkatkan 
melalui upaya perbaikan kepemimpinan yaitu: 1) memfasilitasi tugas individu 
dan kelompok, 2) mendesentralisasikan kekuasaan/tanggungjawab ke 
stakeholders, 3) menciptakan kondisi persaingan secara sehat, 4) 
menginisiasi/proaktif melakukan kegiatan positif, 5) mengadakan interaksi 
dan menerima pendapat (seperti saran, pendapat, kritikan, dll.), dan 6) 
mengawasi bawahan dan bekerja sepenuh kemampuan. 

2. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh langsung 
positif kecerdasan emosional terhadap kinerja guru. Artinya, kecerdasan 
emosional guru yang dikelola kemampuan mengenali, mengelola emosi diri 
dan memahami perasaan orang lain, serta membina hubungan baik dari 
seseorang guru dan melakukan aktivitas kerja secara terkontrol, dapat 
meningkatkan aspek kinerja guru SMA di Kota Palopo. Konsekuensi logis 
dari hasil penelitian yang ditemukan ini, maka sebaiknya harus dilakukan 
tindak lanjut di masa yang akan datang sebagai implikasi dari penelitian 
bahwa kinerja guru SMA di Kota Palopo dapat ditingkatkan melalui upaya 
perbaikan kecerdasan emosional yaitu: 1) mengenali emosi diri, 2) 
mengelola emosi diri, 3) mengenali emosi orang lain, dan 4) membina 
hubungan. 

3. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh langsung 
positif kepuasan kerja terhadap kinerja guru. Artinya, kepuasan kerja guru 
yang dikelola dan ditata, serta ada jaminan kelangsungan, kerhamonisan, 
tantangan yang baik; ada dukungan atasan dan rekan kerja yang bersinergis; 
dan ada penghargaan atas aktivitas dan hasil kerja yang pantas, dapat 
meningkatkan aspek kinerja guru SMA di Kota Palopo. Konsekuensi logis 
dari hasil penelitian yang ditemukan ini, maka sebaiknya harus dilakukan 
tindak lanjut di masa yang akan datang sebagai implikasi dari penelitian 
bahwa kinerja guru SMA di Kota Palopo dapat ditingkatkan melalui upaya 
perbaikan kepuasan kerja yaitu: 1) kondisi pekerjaan yang menjaming 
kelangsungan, 2) keharmonisan dan tantangan dalam aktivitas kerja, 3) 
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kerjasama yang bersinergi atas dukungan atasan dan rekan kerja, dan 4) 
penghargaan atas hasil unjuk kerja. 

4. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh langsung 
positif kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru. Artinya, 
kepemimpinan yang mengarahkan tugas bawahan, menjalankan 
kekuasaan/tanggung jawab secara adil, menciptakan kondisi persaingan 
yang sehat, menghargai pendapat, dan melaksanakan pengawasan secara 
obyektif, dapat menyebabkan meningkatnya aspek kinerja guru SMA di 
Kota Palopo. Konsekuensi logis dari hasil penelitian yang ditemukan ini, 
maka sebaiknya harus dilakukan tindak lanjut di masa yang akan datang 
sebagai implikasi dari penelitian bahwa kepuasan kerja guru SMA di Kota 
Palopo dapat ditingkatkan melalui upaya perbaikan kepemimpinan yaitu: 1) 
memfasilitasi tugas individu dan kelompok, 2) mendesentralisasikan 
kekuasaan/tanggungjawab ke stakeholders, 3) menciptakan kondisi 
persaingan secara sehat, 4) menginisiasi/proaktif melakukan kegiatan 
positif, 5) mengadakan interaksi dan menerima pendapat (seperti saran, 
pendapat, kritikan, dll.), dan 6) mengawasi bawahan dan bekerja sepenuh 
kemampuan. 

5. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh langsung 
positif budaya organisasi terhadap kepuasan kerja guru. Artinya, budaya 
organisasi yang ditata, diatur, dikelola dan diciptakan suatu interaksi yang 
harmonis, dorongan yang tinggi mengatasi masalah organisasi, inovasi yang 
dihargai, pengambilan keputusan bersama yang partisipatif secara intensif 
dan kondusif, dapat menyebabkan meningkatnya aspek kepuasan kerja. 
Konsekuensi logis dari hasil penelitian yang ditemukan ini, maka sebaiknya 
harus dilakukan tindak lanjut di masa yang akan datang sebagai implikasi 
dari penelitian bahwa kepuasan kerja guru SMA di Kota Palopo dapat 
ditingkatkan melalui upaya perbaikan budaya organisasi yaitu: 1) 
keterbukaan, komunikasi dan interaksi terbangun secara intensif, 2) 
dorongan bertindak responsif mengatasi masalah organisasi, 3) 
penghargaan terhadap keagresifan dan inovasi dalam organisasi, dan 4) 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama. 

6. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh langsung 
positif kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja guru. Artinya, 
kecerdasan emosional guru yang dikelola kemampuan mengenali, 
mengelola emosi diri dan memahami perasaan orang lain, serta membina 
hubungan baik dari seseorang guru dan melakukan aktivitas kerja secara 
terkontrol, dapat meningkatkan aspek kepuasan kerja guru SMA di Kota 
Palopo. Konsekuensi logis dari hasil penelitian yang ditemukan ini, maka 
sebaiknya harus dilakukan tindak lanjut di masa yang akan datang sebagai 
implikasi dari penelitian bahwa kepuasan kerja guru SMA di Kota Palopo 
dapat ditingkatkan melalui upaya perbaikan kecerdasan emosional yaitu: 1) 
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mengenali emosi diri, 2) mengelola emosi diri, 3) mengenali emosi orang 
lain, dan 4) membina hubungan. 
 

C. Saran 
Berdasarkan temuan dalam hasil penelitian dari penelitian/studi 

terhadap kinerja guru SMA di Kota Palopo yang telah diuraikan pada  kesimpulan 
tersebut di atas, maka dalam upaya untuk melakukan peningkatan kinerja guru 
pada umumnya, khususnya guru SMA di Kota Palopo saran-saran yang 
dikemukakan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: 
1. Kinerja sebaiknya diupayakan peningkatannya, dengan didukung oleh 

kepemimpinan yang didasarkan pada: 
a. Peningkatan dengan memfasilitasi tugas-tugas team guru melalui 

otonomi pemberian kesempatan seluas-luasnya dalam menyelesaikan 
program kerja sesuai kewenangan kerjanya secara terkontrol. 

b. Peningkatan dengan mendesentralisasikan tugas atau tanggungjawab 
ke masing-masing guru melalui pemberian kesempatan menyusun dan 
merumuskan rencana kerja serta membuat keputusan bersama yang 
berhubungan dengan batasan-batasan pekerjaan yang sebaiknya 
dilaksanakan. 

c. Peningkatan daya saing (persaingan sehat) antar guru, terutama 
mendorong dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan menyukai kerja 
yang berkualitas tinggi guna meraih prestasi sekolah yang diharapkan. 

d. Perubahan manajemen lebih khusus diformulasikan dalam bentuk 
manajemen profesi yang mengedepankan aspek-aspek spesialisasi dan 
otonomi berdasarkan keahlian pada matapelajaran mengingat guru 
SMA adalah jabatan guru matapelajaran. 

2. Kinerja sebaiknya diupayakan peningkatannya, dengan didukung oleh 
kecerdasan emosional yang didasarkan pada:  
a. Peningkatan kesabaran akan perbedaan persepsi dan karakteristik 

guru dalam mengenali emosi diri sendiri dan mengenali emosi orang 
lain yang berpihak atau sebaliknya sesuai kepentingan pekerjaannya. 

b. Peningkatan rasa saling menghargai antar guru dengan guru, serta 
antar guru dengan pimpinan dengan mengelola emosi diri masing-
masing secara kondusif. 

c. meningkatkan kebersamaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai 
team kerja dengan membina hubungan baik dan professional dalam 
menyikapi setiap kelebihan maupun keterbatasan masing-masing. 

d. Perubahan pola supervisi pendidikan yang dilakukan oleh pengawas 
sekolah. Pola supervisi yang bersifat konvensional dan minim 
akuntabilitas, perlu dirubah dengan model supervisi yang berbasis 
kinerja dan terukur sesuai dengan karakteristik jabatan guru sebagai 
profesi. 



	 	322	 Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika 

3. Kinerja sebaiknya diupayakan peningkatannya, dengan didukung oleh 
kepuasan kerja yang didasarkan pada: 
a. Meningkatkan rasa senang dengan kondisi pekrjaan yang dialami 

dengan harapan dapat menjamin keberlanjutan pekerjaan tampa 
hambatan yang berat dan hasil yang diharapkan dapat memberikan 
kepuasan lahir dan bathin. 

b. Peningkatan keharmonisan dan tantangan dalam aktivitas kerja 
membantu suasana guru melaksanakan tugas dan merasa mampu 
mengatasi berbagai tuntutan bekerja secara maksimal. 

c. Peningkatan kerjasama yang bersinergi menuangkan segala 
kompetensi dalam team kerja atas dukungan atasan dan rekan kerja 
dan memperoleh penghargaan atas hasil unjuk kerja atau capaian 
kinerja yang optimal. 

d. Meningkatkan rasa percaya diri melaksanakan pekerjaanya secara 
maksimal, walaupun tidak diawasi dan dikontrol. 
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS 
KARAKTER DENGAN MELIBATKANKECERDASAN EMOSIONAL 

MAHASISWA CALON GURU 
 

Muhammad Ilyas, Ma’rufi, Nisraeni 
 

ABSTRACT 
 

The long term goal of this research is to produce a mathematics 
learning model that involves emotional intellegence to build student 
character as a prospective teacher. Type of this research is Research 
and Development (R&D) The target received is syntax of 
mathematics learning model based character involving student 
emotional intellegence as a prospective teacher. Development of 
learning model conducted in this research follow the development 
model of Plomp consist of 5 phase : (a) initial review, (b) design, (c) 
realisation (construction), (d) test, evaluation, and revision and (e) 
implementation. The result obtained is syntax model of PMK2E 
consist of 4 phase, Phase 1: Emotional Internalisation, Phase 2 : 
Construction of knowledge and character, Phase 3 : independent 
application, Phase 4 : Verification. 

 
Keyword: Learning Model, Character, Emotional Intellegence 
 

1. PENDAHULUAN 
Fakta menunjukkan bahwa dalam skala yang amat mikro, proses 
pembelajaran matematika di hampir semua jenjang dan jenis pendidikan 
masih terkonsentrasi pada keadaan yang berhubungan dengan 
kemampuan otak kiri peserta didik. Sebaliknya kemampuan otak kanan 
belum ditumbuhkembangkan, bahkan hampir tidak pernah 
dikembangkan secara serius dan sistematis. Kondisi ini menyebabkan 
pendidikan matematika pada khususnya hanya mampu menghasilkan 
insan-insan yang kurang memiliki kesadaran diri, kurang kreatif, kurang 
mandiri, dan kurang mampu berkomunikasi secara mulus dengan 
lingkungan fisik dan sosial dalam kehidupannya. Pendidikan matematika 
diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pemberdayaan semua 
warga negara menjadi manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan 
berketerampilan untuk hidup. Harapan ini akan dicapai manakala potensi 
otak kanan difungsikan secara optimal dengan dibarengi kecerdasan 
emosional yang tinggi pula. 
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Pentingnya karakter dan kecerdasan emosional perludiperhatikan dalam 
pembelajaran, maka penulis melakukan penelitian tentang 
pengembangan model Pembelajaran  Matematika Berbasis Karakter 
Yang Melibatkan Kecerdasan Emosional mahasiswa calon guru. Hasil yang 
dari penelitian ini adalah Model Pembelajaran Matematika berbasis 
Karakter yang melibatkan Kecerdasan Emosional Mahasiswa calon guru 
(Model PMK2E) pada matakuliah Metodologi Penelitian Pendidikan 
Matematika yang valid, praktis dan efektif.   
Penelitian ini dilaksanakan untuk pejawab pertanyaan bagaimanakah 
karakteristik Model Pembelajaran Matematika Berbasis Karakteryang 
melibatkan Kecerdasan Emosional (Model PMK2E)? 

2. TINJAUAN  PUSTAKA 
Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, 
hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 
temperamen, watak (dalam Suyanto, 2009). Menurut Tadkiroatun 
Musfiroh (dalam Fuadi, 2011), karakter mengacu kepada serangkaian 
sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan 
keterampilan (skills). 

Karakter merupakan kepribadian yang meliputi antara lain 
kejujuran seseorang yang biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat 
yang relatif tetap. Dengan demikian karakter merupakan nilai-nilai 
perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 
sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud 
dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 
norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 
2.1 Kecerdasan Emosional 
Shapiro (1999:5) mengemukakan bahwa istilah "kecerdasan emosional" 
pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Peter Salovey (1990) dari 
Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire. 
Mereka menjelaskan kualitas emosional yang penting bagi keberhasilan. 
Kualitas-kualitas tersebut antara lain: empati, disukai orang lain, 
mengungkapkan dan memahami  perasaan, kemampuan memecahkan 
masalah pribadi, mengendalikan amarah, ketekunan, kemandirian, 
kesetiakawanan, kemampuan menyesuaikan diri, keramahan, dan sikap 
hormat. 

Goleman (2000) mengemukakan aspek-aspek kecerdasan 
emosional atau Emotional Intelligence (EI). Aspek-aspek Kecerdasan 
Emosional diuraikan sebagai berikut (1) Kesadaran diri emosional(2) 
Empati, membaca emosi, (3) Membina hubungan 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kecerdasan Emosional 
adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan 
orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola 
emosi dengan baik pada diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. 
Kecerdasan emosional mencakup kemampuan-kemampuan yang 
berbeda dan saling melengkapi dengan kemampuan kognitif murni yang 
telah lebih dahulu dikenal, yaitu kecerdasan 
akademik/intelektual/rasional (IQ). Meskipun IQ tinggi, tetapi EI rendah, 
biasanya tidak banyak membantu dalam hampir semua aspek kehidupan. 
IQ dan EI mengungkapkan aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam otak. IQ 
didasarkan pada kerja neokorteks, yakni suatu lapisan yang dalam evolusi 
berkembang paling akhir di bagian atas otak.  
Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang berinovasi 
yang bersinergi dengan tim kerja untuk mencapai tujuan organisasi atau 
kelompok secara bersama-sama; keterampilan kecerdasan emosional 
seseorang menyangkut keterampilan dalam mengelola diri dan orang 
lain; keterampilan sosial kecerdasan emosional sebagai keterampilan 
dalam mengelola hubungan kerja dan interaksi dalam dinamika 
kehidupan lainnya. Disini, seseorang tidak cukup hanya memiliki perasaan 
tapi dituntut juga untuk belajar mengakui, menghargai perasaan diri 
sendiri, perasaan orang lain dalam menerima pendapat dengan baik dan 
tepat. Jika, kecerdasan emosional dikaitkan dengan kehidupan modern, 
maka kecerdasan emosional memegang peranan penting untuk 
keberhasilan karir seseorang, dalam arti luas sangat berpengaruh kepada 
kesuksesan menjalani kehidupan. Dalam keadaan normal, aktivitas rutin 
emosi seseorang tidak dapat dicermati. Namun emosi dapat muncul dan 
dicermati dari ekspresi wajah, tekanan suara, mimik muka, bahasa tubuh. 
Ekspresi emosi ini, dapat dilihat ketika terjadi hubungan dengan orang 
lain dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. 
2.2 Karakter  dan Kecerdasan Emosional 
Kecerdasan emosional bukan didasarkan pada kepintaran seorang anak 
melainkan pada suatu yang dahulu disebut "karakter" atau "karakteristik 
pribadi". Penelitian-penelitian muktahir menemukan bahwa keterampilan 
sosial dan emosional lebih penting bagi keberhasilan hidup ketimbang 
kemampuan intelektual. Siswa adalah pribadi yang unik yang mempunyai 
potensi dan mengalami proses berkembang, dimana dalam proses 
perkembangannya ia membutuhkan yang sifat dan coraknya tidak 
ditentukan oleh pendidik (pembimbing), tetapi oleh siswa itu sendiri. 
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Cooper dan Sawaf (2001)mengungkapkan bahwa jika kekuatan 
yang mendorong kecerdasan dalam aspek kehidupan sampai penghujung 
abad ke-20 adalah IQ, maka berdasarkan bukti-bukti yang makin banyak 
di awal abad ke-21, yang akan lebih berperan adalah EI beserta 
bentuk-bentuk kecerdasan praktis dan kreatif lainnya yang terkait. Emosi 
seseorang, seperti halnya tubuh dan pikirannya, berisi tentang riwayat 
hidupnya, pengalamannya, pemahamannya yang mendalam dan 
hubungan dengan orang lain dalam hidupnya. Emosi meliputi perasaan 
seseorang dan memasuki sistem orang tersebut dalam wujud energi yang 
sewaktu-waktu dapat diciptakan dan dapat pula dimusnahkan, namun 
sifatnya tetap mengalir. Energi ini berubah wujud menjadi EI dan 
perubahan tersebut akan berdampak terhadap kerja, hidup, dan 
pergaulan. 
Menurut Goleman bahwa kemampuan kognitif memengaruhi kecerdasan 
emosional seseorang. Pengetahuannya akan memengaruhi orang-orang 
disekitarnya, dan ia akan menjadi model dan tenaga penggerak di 
organisasi. Kemampuannya dapat dipantau dari kemampuannya 
memimpin dan mengajak orang-orang untuk bekerja dengan baik. 
Mampu mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta 
menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memadukan pikiran dan 
tindakan.  Artinya perasaan seseorang berpengaruh terhadap 
pengambilan keputusan atau tindakannya dalam bekerja. Seorang 
pemimpin sebelum memutuskan sesuatu yang penting di organisasi akan   
memadukan    perasaannya,    pengetahuannya,    pengalamannya   dan 
termasuk perasaan orang lain. 
Aspek-aspek Kecerdasan Emosional yang diperhatikan dalam penelitian  
ini yaitu memotivasi diri, mengambil inisiatif, bertanggung jawab, 
kekerabatan, dan saling percaya, kepedulian, keuletan, dan ketangguhan. 
Model PMK2E yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan 
perpaduan Model Plomp (1997), Nieveen (1999),  dan  Joice,Weil dan 
Shower (1992). Tujuan utama penelitian ini adalah menentukan suatu 
model pembelajaran matematika berbasis karakter dengan 
mempertimbangkan kecerdasan emosional.  

Joyce dan Weil (Suparno, 2000)mengemukakan bahwa salah 
satu stategi pembelajaran sebagai model-model pembelajaran (Models of 
Teaching) dapat dikelompokkan menjadi 4 famili/rumpun, yaitu rumpun 
sosial, rumpun proses informasi, rumpun personal, dan rumpun sistem 
perilaku atau behavioral system. Pada pendekatan ini tugas-tugas yang 
bersifat kompleks diurai menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik sehingga 
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dapat dikuasasi oleh siswa. Model pembelajaran matematika yang akan 
dikembangkan dalam penelitian ini mengacu kepada model pembelajaran 
yang dikemukakan oleh Joice, Weil dan Shower (1992) seperti yang telah 
dikemukakan di atas. Adapun tahapan-tahapan atau fase-fase yang akan 
ditempuh dalam proses pengembangan model yang dikehendaki 
mengikuti cara pentahapan yang dikemukakan oleh Plomp (1997). 

Arends (1997) mengemukakan bahwa model pembelajaran 
berorientasi pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 
demikian juga pada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, 
lingkungan pembelajaran, dan manajemen kelas. 

Karakteristik model pembelajaran menurut Arend, meliputi 4 
hal, yaitu: (1) rasional teoretik yang disusun secara logis oleh 
pengembangnya, (2) landasan pemikiran tentang tujuan yang hendak 
dicapai dalam pembelajaran, (3) bentuk aktivitas mengajar yang 
diperlukan yang mendukung keterlaksaan model secara efektif, dan (4) 
suasana lingkungan belajar yang dapat menopang pencapaian tujuan 
pembelajaran. 

3. METODE 
3.1 Prosedur Penelitian 
Berikut ini secara berturut-turut diuraikan kegiatan yang dilakukan 
pada tiap-tiap fase pengembangan. 
1. Fase-1  Tahap Pengkajian  Awal 

Tahap pengkajian  awal pengembangan Model PMK2E  
meliputi dua hal, yaitu Investigasi awal tentang model pembelajaran 
dan perangkat pendukung pembelajaran.  
2. Fase-2  Perancangan 
PadaFase-2 ini dirancang Model Pembelajaran Matematika berbasis 
Karakter yang melibatkan  Kecerdasan Emosional  mahasiswa calon 
guru (Model PMK2E). Aktivitas pada Fase-1 ini meliputi (a) 
merancang sintaks pembelajaran yang mempertimbangkan 
kecerdasan emosional  siswa, (b) merancang sistem sosial atau 
lingkungan belajar, yakni situasi atau aturan-aturan yang berlaku 
dalam Model PMK2E, (c) menentukan sistem pendukung, (e) 
menyusun dampak pembelajaran, baik dampak instruksional 
maupun dampak pengikut.  
b. Perancangan Perangkat Pembelajaran 

Pada Fase-2 ini dirancang perangkat pendukung yang sesuai 
dengan rancangan Model PMK2E. Perangkat-perangkat yang 
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dirancang, yaitu buku petunjuk dosen, buku petunjuk mahasiswa dan 
modul. 
3. Fase-3  Realisasi 
a. Realisasi Model Pembelajaran  

Pada Fase-3 ini dibuat atau diwujudkan suatu model 
pembelajaran sebagai lanjutan dari fase perancangan. Aktivitas yang 
dilakukan pada Fase-1ni merupakan realisasi dari model yang telah 
dirancang pada Fase-2. 
b. Realisasi Perangkat Pembelajaran  

PadaFase-3 ini dibuat perangkat pembelajaran yang sesuai 
dengan Model PMK2Edalam Prototipe-1. Perangkat-perangkat yang 
dibuat tersebut meliputi buku petunjuk dosen, buku petunjuk 
mahasiswa dan modul. 
4. Fase-4  Pengujian, Evaluasi dan Revisi 
a. Pengujian, Evaluasi, dan Revisi Model Pembelajaran 

Aktivitas-aktivitas pada Fase-4  ini difokuskan pada dua hal, 
yakni memvalidasi dan mengadakan uji coba lapangan. Untuk 
kegiatan validasi, yakni memvalidasi Prototipe-1 (Model PMK2E) 
besertaperangkat-perangkat dan instrumen-instrumen  yang akan 
digunakan).   
b.  Mengadakan uji coba lapangan 

Aktivitas uji coba lapangan bertujuan untuk mengetahui 
apakah model pembelajaran yang dikembangkan (prototipe yang 
telah dinyatakan valid) bersifat praktis dan efektif. Dalam aktivitas 
uji coba ini digunakan perangkat-perangkat pembelajaran Model 
PMK2E  yang telah melalui proses validasi untuk suatu topik tertentu.  
Fase  5   Implementasi 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah (1) 
Mendesain bentuk penelitian eksperimen sesungguhnya, dengan   
menggunakan desain penelitian “Pretest-Posttest Control Group 
Desaign.” (Tuckman, B.W., 1972). (2) Prototipe akhir perangkat 
pembelajaran pendukung model PMK2E  diimplementasikan di 
lapangan dengan melakukan penelitian eksperimen pada pada 
mahasiswa calon guru matematika semester 5 Universitas 
Cokroaminoto Palopo. 

1.2 Instrumen  Penelitian 
Instrumen-instrumen yang dikembangkan yaitu (1) lembar 

penilaian  model dan lembar penilaian kelayakan penerapannya, (2) 
lembar  observasi, (3) angket respons siswa terhadap komponen dan 
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kegiatan pembelajaran, (4) lembar evaluasi hasil belajardan (5) format 
validasi untuk tiap instrumen. 

 
 

3.2 Teknik Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Berikut 

ini dikemukakan tentang analisis data kevalidan, kepraktisan dan 
keefektifan. 

 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 
Model Pembelajaran Matematika berbasis Karakter dengan 

Melibatkan Kecerdasan Emosional (PMK2E) secara teoretis, uji coba 
inimelibatkan validator ahli. Kevalidan Instrumen 

Penelitian ini telah melalui serangkaian validasi dan menghasilkan 
komponen-komponen Model Pembelajaran Matematika Berbasis 
Karakter  dengan melibatkan Kecerdasan Emosional (Model PMK2E) 
mahasiswa calon guru yang dikembangkan ini terdiri atas lima komponen, 
yaitu: sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung, serta 
dampak instruksional dan dampak pengiring. Masing-masing komponen 
tersebut diuraikan berikut ini. 
1. Sintaks 

Sintaks Model PMK2E yang dirancang terdiri dari 4 fase, yaitu Fase 1: 
Internalisasi Emosional,  Fase 2:  Konstruksi Pengetahuan dan Karakter,    
Fase 3: Aplikasi Mandiri, Fase 4:  Verifikasi. 
Fase 1: Internalisasi karakter dengan kecerdasan emosional 
 Internalisasi karakter dengan kecerdasan emosional adalah 
menanamkan aspek-aspek karakter dengan melibatkan kecerdasan 
emosional pada diri dosen dan mahasiswa. Aspek-aspek karakter 
dengan melibatkan kecerdasan emosional dosen pada fase ini  antara 
lain  percaya diri, empati,  serius. Sedangkan aspek karakter dengan 
melibatkan kecerdasan emosional mahasiswa yang dikembangkan pada 
fase ini adalah serius dan konsentrasi/tenang. 
Fase 2: Konstruksi Pengetahuan  

Konstruksi pengetahuan adalah membangun pengetahuan 
mahasiswa dengan memberikan masalah pada buku mahasiswa atau 
Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) untuk didiskusikan. Pada  fase 2, dosen 
membentuk kelompok dan meminta kelompok tersebut untuk 
bekerjasama. Dosen menfasilitasi terjadinya diskusi kelompok. Dosen 
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mengarahkan mahasiswa untuk mengkonstruksi  konsep/prinsip dengan 
mengajukan pertanyaan yang bersifat menuntun atau menggali melalui 
scaffolding. Misalnya: “mengapa berpikir seperti itu?”, Bagaimana cara 
menemukannya”.  Karakter dengan melibatkan kecerdasan emosional 
mahasiswa  yang dikembangkan pada fase ini adalah patuh, serius, ulet, 
percaya diri, puas dihargai. 

 
Fase 3:Aplikasi Mandiri 
Aplikasi mandiri adalah penerapan konsep atau prinsip melaui latihan 
menyelesaikan masalah secara individu. Pada fase 3 ini, dosen 
menugaskan mahasiswa menyelesaikan latihan mandiri secara individu. 
Mahasiswa menyelesaikan soal sesuai dengan pemahaman dan caranya 
sendiri.Karakter dengan melibatkan kecerdasan emosional mahasiswa  
yang dikembangkan pada fase ini adalah  serius, ulet, jujur, patuh. 
Fase 4:Verifikasi 
Verifikasi adalah mencocokkan gagasan mahasiswa dengan konsep atau 
prinsip yang sebenarnya. Pada fase ini, dosen membuka kesempatan 
tanya jawab membahas latihan pada fase aplikasi mandiri. Dosen 
memberi verifikasi dan umpan balik atas pertanyaan dan jawaban 
mahasiswa. Mahasiswa diberi kesempatan mengajukan pertanyaan. 
Mahasiswa diarahkan untuk membuat kesimpulan tentang materi 
pembelajaran.  
2. Sistem Sosial  

Sistem sosial merupakan kondisi atau situasi atau aturan yang berlaku 
dalam suatu model pembelajaran. Dapat juga dikatakan sebagai pola 
hubungan atau  komunikasi antara dosen dengan mahasiswa dalam 
proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlu adanya 
komunikasi yang jelas antara dosen dengan mahasiswa yang dapat 
mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Kegagalan pembelajaran 
dalam mencapai tujuannya dapat disebabkan karena lemahnya sistem 
komunikasi atau hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Lebuh 
lanjut Sudjana (2003) mengemukakan bahwa ada 3 pola komunikasi yang 
dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara dosen 
dengan mahasiswa, yaitu (1) komunikasi sebagai aksi atau komunikasi 
satu arah, (2) komunikasi sebagai intraksi atau komunikasi dua arah, dan 
(3) komunikasi transaksi atau komunikasi banyak arah. 
3. Prinsip-prinsip Reaksi 

Model PMK2E yang dikembangkan ini berbasis karakter dengan 
melibatkan kecerdasan emosional mahasiswa, maka prinsip-prinsip reaksi 



	 	336	 Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika 

yang mewarnai model ini didesain sedemikian rupa sehingga relevan dan 
sarat dengan nuansa karakter dengan melibatkan kecerdasan emosional 
yang dipandang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip-
prinsip reaksi model ini, yaitu:  

a. Menghargai keberanian mahasiswa yang mengajukan atau 
menjawab pertanyaan. 

b. Mendukung dan menghargai mahasiswa yang jujur dan 
bertanggung jawab. 

c. Menunjukkan sikap senang terhadapmahasiswa yang ulet, rajin, 
tangguh, sabar, cermat, percaya diri, dan perilaku-perilaku positif 
lainnya. 

d. Memupuk dan menumbuhkembangkan sikap kritis dan obyektif. 
e. Bersikap terbuka dan jujur mengakui keterbatasan dosen dalam 

menanggapi kritik dan pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang 
jawabannya tidak segera dapat diberikan oleh dosen. Dalam 
kondisi tertentu (tidak boleh terlampau sering), dosen sebagai 
manusia biasa layak berterus terang bahwa dirinya tidak 
mungkin tahu segala-galanya. 

f. Bijak dan pandai merespons jenis-jenis pertanyaan yang sifatnya 
menguji, memancing-mancing, menyamakan pendapat, atau 
karena memang mahasiswa yang bertanya tidak tahu. 

g. Menghargai perilaku-perilaku positif mahasiswa bagaimanapun 
kecilnya. 

h. Menafsirkan jawaban mahasiswa ke arah yang positif atau 
menguntungkan mahasiswa yakni diarahkan ke jawaban yang 
benar. Jawaban yang agak kabur atau kurang tepat dapat 
diarahkan kepada rumusan yang lebih jelas dan tepat. 

i. Menjunjung tinggi sikap demokratis, misalnya jawaban 
mahasiswa terhadap suatu pertanyaan dimintakan 
pandangan/persetujuan mahasiswa yang lain. 

j. Menuntut mahasiswa agar dalam mengemukakan 
pertanyaan/jawaban/ tanggapan, ia menyampaikannya dalam 
bahasa yang baik dan benar, tidak tergesa-gesa, tidak gugup, 
bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit. 

k. Menunjukkan sikap empati kepada mahasiswa yang diperkirakan 
membutuhkannya. 

l. Menunjukkan rasa salut kepada mahasiswa yang dapat bekerja 
sama, berbagi rasa dan memiliki rasa kesetiakawanan terhadap 
teman-teman sekelasnya. 



	337	Dr. Muhammad ILyas, M.Pd. 

m. Memberi respons tertulis pada lembaran hasil pekerjaan 
mahasiswa yang dapat meningkatkan gairah, motivasi, dan 
minat belajarnya. Respons tertulis ini diberikan sebagai umpan 
balik terhadap hasil pekerjaan mereka, jenis kalimatnya juga 
bervariasi disesuaikan dengan pekerjaan siswa yang direspons. 

4. Sistem Pendukung 
Sistem pendukung suatu model pembelajaran adalah hal-hal yang 

dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dengan menerapkan 
model PMK2E. Hal-hal yang diamaksud berupa sarana bahan, perangkat, 
dan alat bantu atau media. Untuk Model PMK2E  ini dibutuhkan sistem 
pendukung, yaitu (a) Buku Model PMK2E (b) Buku Petunjuk Dosen (BPD) 
dan (c) Buku Mahasiswa  (BM) 
4.2 PEMBAHASAN 
Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh 
selama penelitian.Adapun hal hal khusus yang dibahas pada bagian ini 
adalah (1) ketercapaian tujuan penelitian, (2) temuan khusus, (3) kendala, 
serta (4) kekurangan. 
Berdasarkan hasil uji kevalidan, telah di kemukakan bahwa prototype 
final PMK2E (Model, Perangkat, dan Instrumen) sudah memenuhi kriteria 
kevalidan. Kriteria valid ini tidak serentak di peroleh karena 
membutuhkan waktu untuk melakukan beberapa revisi. Beberapa 
instrmen yang mengalami perubahan adalah SAP yang mengalami 3 kali 
perubahan sampai telah mencapai hasil yang telah di tetapkan valid.  
Secara teoritis model PMK2E sudah dinyatakan layak digunakan oleh 
validator ahli. Secara empirik dilakukan uji coba. Ujicoba dilaksanakan 
sebanyak dua kali. Uji coba pertama belum memenuhi kriteria 
kepraktisan, namun pada ujicoba kedua telah memenuhi kriteria 
kepraktisan. 

5. KESIMPULAN 
5.1 Kesimpulan 
Model Pembelajaran Matematika Berbasis Karakter dengan Melibatkan 
Kecerdasan Emosional (Model PMK2E) dengan sintaks. ((a) Internalisasi 
karakter dan kecerdasan emosional, (b) Konstruksi Pengetahuan, (c) 
Aplikasi Mandiri, dan (d) Verifikasi yang memenuhi kriteria valid, praktis 
dan efektif telah diperoleh melalui suatu proses pengembangan. 
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ABSTRAK 
Pelajaran matematika  diberikan kepada siswa untuk semua jenjang 
pendidikan formal agar siswa dapat bernalar dan berpikir secara logis, 
analitis, kritis, serta kreatif. Kreativitas dapat ditumbuh kembangkan 
melalui latihan  problem posing yang mengacu pada perkembangan 
berpikir kreatif  siswa.  Bahan ajar matematika berbasis problem posing 
merupakan bahan ajar matematika dimana materi pelajaran dilengkapi 
dengan situasi matematika. Berdasarkan situasi matematika, siswa 
mengajukan soal sesuai dengan kemampuan pemahaman  siswa. Tujuan 
penelitian ini adalah  menghasilkan bahan ajar untuk siswa SMP kelas VII 
yang berbasis problem posing dengan Scaffolding Metakognitif  yang 
dilengkapi dengan Lembar Kegiatan Belajar Siswa (LKBS) dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Metode penelitian ini adalah Research 
and Development (R&D) menggunakan model  model Four-D Thiagarajan 
terdiri dari empat tahap, yaitu pendefinisian (define), perancangan 
(design), pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). 
Penelitian ini dilaksanakan selama dua tahun.  Produk tahun pertama  
adalah buku ajar, LKBS dan RPP  berbasis problem posing dengan 
Scaffolding yang valid berdasarkan validasi ahli. Tahun kedua dilakukan uji 
coba berulang dan berlapis pada sampel yang semakin diperluas guna 
mendapatkan prototype terbaik sehingga diperoleh prototype final. 
Penelitian ini dilakukan 2 kali uji coba. Uji coba pertama dilakukan SMPN 
8 Palopo dan SMPN 9  Palopo dan uji coba kedua akan dilakukan di kelas 
VII SMPN 2 Palopo, SMPN 3 Palopo dan SMPN 6 Palopo. Hasil yang 
diperoleh pada uji coba pertama  yaitu: (1) perangkat pembelajaran sudah 
praktis, tetapi masih ada saran pengamat perlu diperhatikan untuk 
meningkatkan kepraktisan perangkat, (2) perangkat pembelajaran belum 
efektif, karena ketuntasan klasikal belum tercapai dan aktivitas siswa 
belum sesuai yang diharapkan, kemampuan guru mengelola 
pembelajaran dalam kategori tinggi dan respon siswa dalam kategori 
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positif. Hasil analisis ini digunakan merevisi perangkat sebelum dilakukan 
uji coba kedua.   
 
Kata Kunci: Bahan ajar, Problem posing, Scaffolding, Metakognitif, 
Matematika 
 
PENDAHULUAN 

Pendekatan problem posing dalam pembelajaran dapat melatih 
siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang 
berkaitan dengan materi yang dipelajari.  Dalam proses pembelajaran 
matematika, problem posing dapat dipandang sebagai pendekatan atau 
tujuan (Upu,2003). Sebagai suatu pendekatan, problem posing berkaitan 
dengan kemampuan guru memotivasi siswa melalui perumusan situasi 
yang menantang sehingga siswa dapat mengajukan pertanyaan 
matematika yang dapat diselesaikan dan berakibat pada kemampuan 
mereka untuk memecahkan masalah. Sebagai suatu tujuan, problem 
posing berhubungan dengan kompleksitas dan kualitas masalah 
matematika yang diajukan siswa. 

Bentuk scaffolding yang sering dilakukan oleh guru kepada 
siswanya yaitu dalam bentuk menunjukkan prinsip berupa rumus, definisi, 
atau teorema yang berkaitan dengan masalah yang dipelajari. Namun 
bentuk scaffolding seperti ini tidak mengarahkan siswa untuk 
menemukan sendiri prinsip itu, oleh karena itu dalam penelitian ini akan 
coba diterapakan scaffolding dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 
metakognisi. Lewat pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan siswa 
menggunakan metakognisinya secara optimal, sehingga siswa dapat 
melewati ZPDnya dengan memahami materi dan proses yang dilakukan.   

Objek kajian penelitian adalah materi matematika SMP kelas VII.  
Problem posing masih merupakan hal yang baru, khususnya bagi 
pembelajaran matematika  di SMPN di Kota Palopo. Buku ajar, LKS dan 
RPP yang telah disusun pada penelitian tahun pertama diuji cobakan pada 
lima SMPN se Kota Palopo. Pemilihan materi dalam buku ajar yang 
berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dapat menjadikan siswa 
termotivasi dan memberi ide untuk membuat soal berdasarkan 
pengalaman mereka. Hal ini dapat mengurangi kebingungan siswa dalam 
menghadapi pembelajaran dengan model kooperatif dengan pendekatan 
problem possing yang melibatkan scaffolding metakognitif yang masih 
baru bagi mereka.  
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  Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan perangkat 
pembelajaran matematika SMP berbasis problem posing dengan 
melibatkan scaffolding metakognitif yang valid, praktis, dan efektif. 
Perangkat pembelajaran yang dimaksud adalah bahan jar, Lembar Kerja 
Siswa (LKS), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

Salah satu fungsi matematika sekolah adalah sebagai sarana 
penataan nalar peserta didik. Dengan mempelajari metematika, siswa 
diharapkan dapat bernalar dan berpikir secara logis, analitis, kritis, dan 
kreatif. Lebih jauh dari itu, dengan mempelajari matematika, siswa 
diharapkan dapat memecahkan segala persoalan yang dihadapi, baik 
masalah yang berkaitan dengan pelajaran matematika itu sendiri maupun 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum 
matematika sekolah yang berbasis kompetensi (Depdiknas, 2003), 
dikemukakan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah: (1) Melatih 
cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui 
kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, 
perbedaan, konsisten dan inkonsisten; (2) Mengembangkan aktivitas 
kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan 
mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat 
prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba; (3) Mengembangkan 
kemampuan memecahkan masalah; dan (4) Mengembangkan 
kemampuan menyampaikan informasi atau meng-komunikasikan 
gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram, 
dalam menjelaskan gagasan.  

Materi yang disajikan dalam buku pelajaran matematika yang 
beredar saat ini masih berbentuk penjelasan singkat tentang materi 
pembelajaran kemudian dilengkapi soal-soal latihan. Hingga saat ini 
belum ada buku pelajaran matematika SMP yang menyajikan bahan ajar 
berbasis problem posing dengan scaffolding metakognitif. Bahan ajar 
matematika Berbasis Problem Posing adalah bahan ajar matematika 
dimana materi pelajaran dilengkapi dengan situasi matematika. 
Selanjutnya dari situasi tersebut, siswa mengajukan masalah atau soal 
sesuai dengan tingkat kemampuan pemahaman mereka. 
1. Pengertian Problem Posing 

Secara harfiah, problem posing bermakna mengajukan soal atau 
masalah. Silver (1996:294) mengemukakan batasan problem posing 
sebagai berikut: 
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“The term problem posing has been used to refer both to the 
generation of new problems and to the reformulation of given 
problems.” 

Suryanto (1998) menjelaskan bahwa: 
1. Problem posing adalah perumusan soal sederhana atau 

perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa 
perubahan agar lebih sederhana sehingga soal tersebut 
dapat diselesaikan. Hal ini terjadi dalam pemecahan soal-soal 
yang rumit, dengan pengertian bahwa problem posing 
merupakan salah satu langkah dalam menyusun rencana 
pemecahan masalah. 

2. Problem posing adalah perumusan soal-soal yang berkaitan 
dengan syarat-syarat pada soal yang akan diselesaikan 
menekankan pada pengajuan soal oleh siswa. 

3. Problem posing adalah pengajuan soal dari informasi yang 
tersedia, baik dilakukan sebelum, ketika atau setelah 
kegiatan penyelesaian. 

Problem posing (pengajuan masalah)  matematika menurut 
Brown dan Walter (dalam Upu, 2003) terdiri dari dua  aspek penting, yaitu 
accepting dan challenging. Accepting berkaitan dengan kemampuan siswa 
memahami situasi yang diberikan oleh guru atau situasi yang sudah 
ditentukan. Sementara challenging, berkaitan dengan sejauhmana siswa 
merasa tertantang dari situasi yang diberikan sehingga melahirkan 
kemampuan untuk mengajukan masalah atau soal matematika.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang problem posing 
maka dapat disimpulkan bahwa problem posing adalah  pengajuan soal  
matematika berdasarkan situasi atau informasi yang tersedia. Problem 
posing dapat membantu siswa untuk mengembangkan proses bernalar 
mereka. Dengan demikian terdapat tiga unsur penting yang saling terkait 
dalam pembelajaran dengan pendekatan problem posing dalam 
pembelajaran matematika, yaitu (1) situasi masalah, (2) pengajuan 
masalah, dan (3) pemecahan masalah 

Suryanto (1998) mengemukakan beberapa petunjuk 
pembelajaran bagi guru dengan pendekatan pengajuan masalah 
(problem posing), yaitu; 

1. Guru hendaknya membiasakan merumuskan soal baru atau   
memperluas soal dari soal-soal yang ada di buku pelajaran; 

2. Guru hendaknya menyediakan beberapa situasi yang berupa 
informasi tertulis, benda manipulatif, gambar, atau yang 
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lainnya,  guru melatih siswa merumuskan soal dengan situasi 
yang ada;. 

3. Guru dapat menggunakan soal terbuka dalam tes; 
4. Guru memberikan contoh perumusan soal dengan beberapa 

taraf kesukaran baik kesulitan isi matematika maupun 
kesulitan bahasanya;. 

5. Guru menyelenggarakan reciprocal teaching, yaitu 
pembelajaran yang berbentuk dialog antara guru dan siswa 
mengenai sebagian isi buku tes, yang dilaksanakan dengan 
menggilir siswa berperan sebagai guru. 

Sedangkan petunjuk pembelajaran yang berkaitan dengan 
siswa dalam pendekatan pengajuan masalah (problem posing)  yaitu: 

1. Siswa dimotivasi untuk mengungkapkan pertanyaan 
sebanyak-banyaknya terhadap situasi yang diberikan; 

2. Siswa dibiasakan mengubah soal-soal yang ada menjadi soal 
yang baru sebelum siswa menyelesaikan soal tersebut; 

3. Siswa dibiasakan untuk membuat soal-soal serupa/sejenis 
setelah menyelesaikan soal tersebut; 

4. Siswa harus diberanikan menyelesaikan soal-soal yang 
dirumuskan temannya sendiri; 

5. Siswa dimotivasi menyelesaikan soal-soal non rutin. 
1. Klasifikasi Jawaban Problem Posing Siswa 

Jawaban yang diharapkan dari siswa pada pembelajaran yang 
menerapkan problem solving adalah berupa penyelesaian untuk soal yang 
diberikan oleh guru, sedangkan pada pembelajaran yang menerapkan 
problem posing, jawaban yang diharapkan dari siswa terdiri atas soal yang 
dibuat oleh siswa berdasarkan situasi yang disediakan dan penyelesaian 
soal tersebut. Ditinjau dari aspek soal, Silver (1996) mengklasifikasikan 
soal yang dibuat siswa menjadi 3 jenis, yaitu pertanyaan matematika, 
pertanyaan non-matematika, dan pernyataan.  

Pertanyaan matematika adalah pertanyaan yang mengandung 
masalah matematika dan mempunyai kaitan dengan informasi yang 
diberikan. Selanjutnya pertanyaan matematika dapat diklasifikasikan atas 
pertanyaan matematika yang dapat diselesaikan dan pertanyaan 
matematika yang tidak dapat diselesaikan. Pertanyaan matematika yang 
tidak dapat diselesaikan adalah pertanyaan yang kekurangan informasi 
tertentu untuk menyelesaikannya atau pertanyaan yang tidak 
mempunyai kaitan atau hubungan dengan informasi yang diberikan. 
Suatu pertanyaan digolongkan sebagai pertanyaan yang dapat 
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diselesaikan jika pertanyaan tersebut memuat informasi yang cukup 
sehingga dapat diselesaikan. 

Pertanyaan matematika yang dapat diselesaikan ini 
diklasifikasikan lagi oleh Upu (2003:27) menjadi pertanyaan matematika 
yang memuat informasi baru dan pertanyaan matematika yang tidak 
memuat informasi baru. Jika diberikan situasi ‘’Rivai membuat denah 
rumahnya. Panjang rumah Rivai adalah 9 meter. Pada denah yang dibuat 
Rivai, panjang rumah menjadi 9 sentimeter’’. 

Soal yang dapat diajukan antara lain: “Berapa luas rumah Rivai?” 
tergolong sebagai pertanyaan matematika yang tidak dapat diselesaikan, 
karena tidak ada informasi mengenai lebar rumah Rivai pada denah atau 
lebar rumah Rivai sebenarnya. Padahal informasi ini diperlukan untuk 
dapat menghitung luas rumah Rivai. Sedangkan soal “Berapa skala denah 
rumah Rivai?” digolongkan sebagai pertanyaan matematika yang dapat 
diselesaikan, tetapi tidak memuat informasi baru. Dengan 
membandingkan panjang rumah Rivai sebenarnya dan panjang rumah 
pada denah yang dibuat Rivai, dapat ditentukan skala dari denah 
tersebut. Soal “Jika lebar rumah Rivai pada denah adalah 7 sentimeter, 
berapa luas rumah itu sebenarnya?” tergolong sebagai pertanyaan 
matematika yang dapat diselesaikan dan memuat informasi baru.  

Klasifikasi soal yang dibuat siswa dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
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Gambar 1. Klasifikasi Soal yang Dibuat Siswa 

Sumber: Silver (1996:526) 
 
2. Pengertian Scaffolding 

Teori Scaffolding pertama kali diperkenalkan di akhir 1950-an 
oleh Jerome Bruner, seorang psikolog kognitif, yakni suatu proses yang 
digunakan orang dewasa atau orang yang lebih memahami untuk 
menuntun anak-anak melalui daerah perkembangan terdekatnya 
(ZPDnya). Scaffolding merupakan jembatan pada daerah ZPD yang 
membantu siswa dalam menyelesaikan tugas, dimana pada awalnya 
siswa tidak dapat memahami dengan jelas tugas tersebut, maka dengan 
bantuan secara bertahap dari orang dewasa atau orang yang lebih 
memahami, siswa dapat memahami dan dapat menyelesaikannya sendiri. 
Agar proses ini tercapai, guru harus menyediakan sebanyak-banyaknya 
informasi yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Arahan 
yang terprinci terkait dengan perhatian siswa terlihat dari urutan aktivitas 
siswa adalah penting sebagai suatu bantuan yang sifatnya berangsur-
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ansur. Dengan scaffolding siswa bisa mengarahkan perhatiannya, 
rencananya, dan dapat mengendalikan aktivitasnya. 

Siswa memerlukan bantuan ketika berada pada Daerah 
Perkembangan Terdekat (Zone of Proximal Development (ZPD)). ZPD 
adalah daerah antara tingkat kemampuan aktual siswa yang ditentukan 
sebagai batas atas kemandirian siswa memecahkan masalah tanpa 
bantuan dari orang lain dan tingkat kemampuan potensial yang 
ditentukan sebagai batas bawah kemandirian siswa memecahkan 
masalah setelah mendapat bantuan dari orang lain. 
3. Pengertian Metakognisi 

 
Swanson (dalam Kramarski, 2002) mengemukakan bahwa 

metakognisi didefinsikan sebagai pengetahuan dan kontrol pengetahuan 
yang mempunyai lebih dari satu kegiatan pemikiran dan pembelajaran. 
Sejalan dengan pengertian di atas, Mohamad Nur (2000) mengemukakan 
bahwa metakognisi berhubungan dengan berpikir siswa tentang berpikir 
mereka sendiri dan kemampuan mereka menggunakan strategi-strategi 
belajar tertentu dengan tepat. Misalnya, seseorang dengan tipe belajar 
visual mengetahui bahwa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk 
menuntun, mengevaluasi, dan merefleksi jalan pikirannya merupakan 
cara terbaik baginya untuk memahami dan mengingat sejumlah besar 
informasi baru. 
 Strategi-strategi metakognisi merupakan kesadaran tentang 
proses berpikir seseorang. Dinamakan kesadaran karena dengan strategi-
strategi ini, siswa secara sadar memberikan pertanyaan-pertanyaan 
kepada dirinya sendiri dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan 
itu. Kramarski, dkk (2002) mengemukakan bahwa bagian umum yang 
utama pengajar metakognisi adalah melatih siswa bekerja dalam 
kelompok kecil yang menyebabkan secara matematika dengan 
merumuskan tujuan sendiri dan menjawab rangkaian pertanyaan-
pertanyaan metakognisi. Pernyataan-pernyataan ini berfokus pada: 

1. Memahami masalah ( seperti, “apa masalah dari semua 
itu?”) 
2. Membangun hubungan antara pengetahuan sebelumnya 

dengan yang baru.   (seperti,:apa persamaan dan perbedaan 
antara masalah yang sekarang dengan maslah yang telah 
dipecahkan? Dan kenapa?”) 
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3. Menggunakan strategi yang tepat untuk memecahkan 
masalah (seperti, strategi/taktik/prinsip apa yang tepat 
digunakan untuk memecahkan masalah ini dan kenapa?). 

4. Pengertian Scaffolding Metakognitif 
Pembelajaran yang melibatkan scaffolding, dibutuhkan 

kesadaran siswa untuk melakukan hal tersebut baik secara individu 
maupun secara kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi 
metakognisi. Pemberian scaffolding dengan menggunakan pertanyaan-
pertanyaan metakognisi penting dilakukan agar siswa terbiasa 
menggunakan metakognisinya. Dengan cara ini siswa akan terbiasa 
memanfaatkan metakognisinya dengan jalan menanya diri mereka sendiri 
dengan pertanyaan-pertanyaan metakognisi. Berpikir metakognisi adalah 
prilaku mental yang disengaja, bisa berkembang, diarahkan pada tujuan 
dan berorentasi ke masa depan yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah.  

Cara yang dapat dilakukan dalam pemberian scaffolding oleh 
guru kepada siswa diantaranya: (1) mengingatkan kembali materi-materi 
prasyarat, sehingga pemikiran siswa terkait dengan masalah yang 
dipecahkan, (2) mengarahkan siswa untuk memaknai masalah, sehingga 
siswa menyadari apa yang akan dilakukan selanjutnya, (3) memberikan 
pertanyaan-pertanyaan/arahan metakognisi dengan tujuan siswa dapat 
merancang strategi yang digunakan dalam memahami/ menyelesaikan 
masalah tersebut. Pertanyaan-pertanyaan matakognitif yang dimaksud 
pada poin (3) yaitu pertanyaan-pertanyaan atau arahan yang 
memungkinkan siswa untuk mengetahiu ketepatan suatu langkah yang 
dilakukan dan menyadari hasil kognisinya sendiri, termasuk menyadari 
keefektifan strategi yang digunakan. 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pengembangan (Research 
and Development) yang bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar 
matematika kelas VII SMP berbasis Problem Posing yang melibatkan 
scaffolding metakognitif yang dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa 
(LKS), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Perangkat tersebut 
diharapkan dapat mempermudah guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran yang inovatif, menarik minat siswa untuk belajar dan sesuai 
dengan situasi dan kondisi di lapangan. Model pengembangan perangkat 
pembelajaran yang  sesuai dengan karasteristik pelajaran  matematika 
dan lebih sesuai dengan perkembangan peserta didik adalah model dari 
Thiagarajan (Four-D). Selain itu, model Four-D dalam mengembangkan 
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perangkat pembelajaran membahas secara rinci tentang tahap-tahap 
pengembangan perangkat, mempunyai prosedur pelaksanaan yang jelas 
dan  sistematis tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam 
melaksanakan pengembangan perangkat.  
A. Prosedur Pengembangan  Perangkat Pembelajaran (Bahan Ajar, 

LKS, RPP) 
Model pengembangan  Four-D terdiri dari empat tahap, yaitu 

pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), 
dan penyebaran (disseminate), Prosedur pengembangan perangkat 
pembelajaran  dalam penelitian ini dapat dilihat pada langkah-langkah 
yang akan ditempuh sebagai berikut:  
1. Tahap pendefinisian (Define)  

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-
syarat pembelajaran matematika. Dalam menentukan dan menetapkan 
syarat-syarat pembelajaran matematika dimulai dengan analisis tujuan 
dari batasan materi yang akan dikembangkan perangkatnya. Kegiatan 
dalam tahap ini adalah analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis materi, 
analisis indikator, dan spesifikasi tujuan pembelajaran matematika. 
2. Tahap perancangan (Design) 

Tahap perancangan dimaksudkan untuk merancang perangkat 
pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 
penyusunan tes hasil belajar, pemilihan sumber belajar,  pemilihan gaya 
selingkung,  dan perancangan awal perangkat pembelajaran.   

Rancangan awal adalah seluruh kegiatan yang harus dikerjakan 
sebelum uji coba perangkat pembelajaran  dilakukan. Rancangan itu 
meliputi pengembangan Bahan  Ajar Siswa (BAS), Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Perangkat 
pembelajaran yang dihasilkan pada tahap ini, merupakan perangkat 
pembelajaran matematika  Prototipe-1. 
3. Tahap pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan dimaksudkan untuk menghasilkan prototipe  
perangkat pembelajaran matematika  yang telah direvisi berdasarkan 
hasil analisis prototipe-1. Masukan para ahli dan praktisi serta hasil analisis 
kegiatan pembelajaran. Kegiatan pada tahap ini adalah penilaian para ahli 
dan praktisi serta ujicoba lapangan.   
1) Validasi ahli dan praktisi pembelajaran 

Validasi ahli dan praktisi diarahkan untuk mengevaluasi isi dan 
bahasa perangkat pembelajaran. Penilaian tersebut mencakup: a) gaya 
selingkung, b) bahasa, c) illustrasi dan d) isi pembelajaran. 
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 Penilaian para ahli dan praktisi mencakup semua perangkat 
pembelajaran  yang dikembangkan pada tahap perancangan. Selanjutnya 
saran-saran dari para ahli dan praktisi serta hasil analisis prototipe-1 
digunakan sebagai landasan untuk mendapatkan Prototipe-2. Validasinya 
mencakup: 

2). Isi perangkat pembelajaran. Apakah isi perangkat 
pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran  dan tujuan 
yang akan diukur. 

3). Bahasa: (1) apakah kalimat pada perangkat pembelajaran 
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, (2) 
apakah kalimat pada perangkat pembelajaran  tidak 
menimbulkan penafsiran ganda. 

Setelah perangkat pembelajaran (prototipe-1) diberikan penilaian 
(validasi) dan direvisi berdasarkan masukan dan saran para ahli dan 
praktisi serta refleksi yang mendalam, maka diperoleh perangkat 
pembelajaran  prototipe-2. 
2) Ujicoba terbatas lapangan   

Ujicoba terbatas lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran 
langsung dari siswa berupa respons, reaksi, komentar siswa dan para 
pengamat terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun dalam 
rangka revisi prototipe-2 untuk persiapan prototipe-3.  

Adapun kegiatan yang dilakukan waktu uji coba terbatas di 
lapangan adalah:  

1. Mengujicobakan Prototipe-2, Perangkat Pembelajaran dan 
instrumen yang sesuai dan telah memenuhi kriteria kevalidan. 
Ujicoba tersebut berbentuk pelaksanaan pembelajaran di kelas 
dengan menggunakan perangkat pembelajaran dan instrumen 
yang telah validasi. 

2. Menganalisis hasil uji coba lapangan 
3. Melakukan revisi berdasarkan hasil analisis uji coba untuk 

menghasilkan  Prototipe-3 
Tujuan utama pelaksanaan ujicoba perangkat pembelajaran  pada 

tahap ini adalah untuk mengetahui kejelasan, keterbacaan dan 
kecocokan antara waktu yang direncanakan dalam rencana pembelajaran 
dengan pelaksanaannya. Hasil uji coba tersebut digunakan untuk 
penyempurnaan perangkat pembelajarann (Prototipe) yang telah 
dihasilkan.  

Pada tahap ini, Tim peneliti mengamati aktivitas siswa, kemampuan 
guru mengelola perkuliahan, dan keterlaksanaan perangkat 
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pembelajaran. Respons siswa diminta pada akhir penelitian di lapangan. 
Tahap pengembangan (develop) menghasilkan prototipe-3, selanjutnya 
perangkat prototipe-3 disosialisasikan, sehingga menghasilkan prototipe 
akhir.  
4. Tahap penyebar luasan (Desseminate) 

Tahap penyebar luasan (desseminate) dilakukan dengan 
melaksanakan kegiatan sosialisasi perangkat pembelajaran pada 
kegiatan seminar dengan melibatkan dosen, siswa, guru, dan umum. 
5. Teknik Analisis Data 

 Perangkat dikatakan valid jika nilai X  untuk keseluruhan aspek 

minimal berada dalam kategori cukup valid dan nilai iA  untuk setiap 

aspek minimal berada dalam kategori valid. 
Perangkat dikatakan praktis jika hasil pengamatan keterlaksanaan 
perangkat pembelajaran di kelas termasuk dalam kategori terlaksana 
sebagian. Perangkat dikatakan efektif jika minimal 3 dari 4 kriteria 
keefektifan  yakni (1) respon siswa positif terhadap LKS dan buku siswa, 
yakni apabila lebih dari 50% siswa memberi respons positif terhadap 
minimal 70% jumlah aspek yang ditanyakan, (2) aktivitas siswa ideal, 
apabila lima dari enam kriteria batas toleransi pencapaian waktu ideal 
yang digunakan dipenuhi, (3) kemampuan guru mengelola pembelajaran 
memadai, apabila nilai KG minimal berada dalam kategori tinggi, dan (4) 
siswa berhasil dalam belajar apabila minimal 85% siswa berada pada 
kategori minimal tinggi, dipenuhi dengan syarat kriteria 4 (hasil belajar) 
harus dipenuhi.  
HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
  
A. Hasil Penelitian 

Kegiatan validasi dilakukan dengan cara memberikan naskah buku 
ajar, Lembar Kerja Siswa dan Rencana pelaksanaan pembelajaran beserta 
lembar validasi kepada ahli dan praktisi. Buku ajar, LKS dan RPP ini dinilai 
oleh 3 (tiga) validator. Ketiga validator mengisi lembar validasi (lembar 
penilaian kevalidan buku ajar, LKS dan RPP) yang telah disediakan dan 
memberikan catatan untuk perbaikan.  
1. Hasil Validasi Bahan Ajar Siswa (BAS), LKS dan RPP 

Aspek penilaian validasi buku ajar adalah penjabaran materi, 
konstruksi, contoh soal dan soal latihan. Rerata nilai indikator untuk 
setiap aspek penilaian kevalidan Bukua Ajar Siswa  dari validator adalah 
4,2, jika dirujuk pada kriteria penentuan tingkat kevalidan, maka 
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disimpulkan bahwa tingkat kevalidan buku ajar siswa yang 
dikembangkan termasuk kategori sangat tinggi.  Tingkat reliabilitas buku 
ajar siswa sebesar R = 0,99, jika dirujuk pada  kriteria penentuan tingkat 
reliabilitas buku ajar siswa, maka disimpulkan bahwa buku ajar siswa 
adalah reliabel.   

Aspek penilaian untuk validasi Lembar Kerja Siswa adalah 
organisasi LKS, prosedur, dan situasi masalah. Rata-rata hasil penilaian 
validator terhadap Lembar Kerja Siswa adalah 4,5, maka disimpulkan 
bahwa tingkat kevalidan LKS yang dikembangkan termasuk kategori 
sangat tinggi. Tingkat reliabilitas LKS sebesar R = 0,99, maka disimpulkan 
bahwa LKS adalah reliabel.  

Aspek penilaian untuk validasi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran adalah indikator, isi yang disajikan, bahasa, waktu, metode 
sajian, dan penutup. Rata-rata hasil penilaian validator terhadap Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 4,1, maka disimpulkan bahwa 
tingkat kevalidan RPP yang dikembangkan termasuk kategori sangat 
tinggi.  Tingkat reliabilitas RPP sebesar R = 0,96, maka disimpulkan bahwa 
RPP adalah reliabel.   
2. Hasil Uji coba lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan selama 2 kali dengan melibatkan 4 
sekolah SMP Negeri se Kota Palopo yaitu SMPN 2 Palopo, SMPN 6 
Palopo, SMPN 8 Palopo, dan SMPN 9 Palopo. Perangkat pembelajaran 
yang valid, praktis dan efektif diimplementasikan di SMPN 3 Palopo. 
Hasil uji coba I diuraikan pada tabel berikut. 
a. Analisis kepraktisan  
1) Komponen sintaks 

Hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan komponen 
sintaks selama uji coba I di SMPN 8 Palopo dan SMPN 9 Palopo,  
diperoleh jumlah agreement dua pengamat sama yaitu 24,  
disagreement sama yaitu 0, berarti 2 pengamat sepakat bahwa 
komponen sintaks perangkat terlaksana. Rata-rata pengamatan ( x
) = 1,75  dan ( x ) = 1,65   yang jika dikonfirmasi dengan kriteria 
keterlaksanaan, maka disimpulkan komponen sintaks perangkat 
terlaksana seluruhnya  ( 0,25,1 ≤≤ x ). 

2) Komponen interaksi  sosial 
 Hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan komponen 

interaksi  sosial selama uji coba I di SMPN 8 Palopo dan SMPN 9 
Palopo, diperoleh jumlah agreement dua pengamat sama yaitu 16 
dan disagreement sama yaitu 0, berarti 2 pengamat sepakat bahwa 
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komponen interaksi sosial perangkat terlaksana. Rata-rata 
pengamatan ( x ) = 1,53, dan ( x ) = 1,5, maka disimpulkan komponen 
sistem sosial perangkat terlaksana seluruhnya ( 0,25,1 ≤≤ x ) 

3) Komponen prinsip reaksi 
Hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan komponen 

prinsip reaksi selama uji coba I di SMPN 8 Palopo dan SMPN 9 
Palopo, diperoleh jumlah agreement dua pengamat yaitu 16  dan 
20,   disagreement sama yaitu 0, berarti 2 pengamat sepakat bahwa 
komponen prinsip reaksi perangkat terlaksana. Rata-rata 
pengamatan ( x ) = 1,73 dan ( x ) = 1,70,  yang jika dikonfirmasi 
dengan kriteria keterlaksanaan, maka disimpulkan komponen 
prinsip reaksi perangkat terlaksana seluruhnya ( 0,25,1 ≤≤ x ). 

4) Komponen sistem pendukung.  
   Hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan komponen sistem 

pendukung selama uji coba I di SMPN 8 Palopo dan SMPN 9 Palopo,  
diperoleh jumlah agreement dua pengamat adalah 16 dan 12,  
disagreement sama yaitu 0, berarti 2 pengamat sepakat bahwa komponen 
sistem pendukung perangkat terlaksana. Rata-rata pengamatan  ( x ) = 
2,0 ( x ) = 2,0, yang jika dikonfirmasi dengan kriteria keterlaksanaan, maka 
disimpulkan komponen sistem pendukung perangkat terlaksana 
seluruhnya ( 0,25,1 ≤≤ x ).  
5) Analisis  keefektifan 

Berikut ini akan dikemukakan hasil uji keefektifan perangkat 
yang dilakukan pada uji coba I. 
a) Respons siswa  

Respons siswa terhadap perangkat pembelajaran di bagi dalam 
3 aspek, yaitu: (1) respon terhadap pembelajaran, (2) respon 
terhadap buku siswa, dan (3) respon terhadap LKS. Berdasarkan  
hasil analisis respons siswa terhadap perangkat pada uji coba I  di 
SMPN 8 Palopo dan SMPN 9 Palopo, ada 81,48%  dan 88,89% siswa 
yang memberi respons positif terhadap pembelajaran, 88,89% siswa 
yang memberi respons positif pada buku siswa dan 81,48% dan 
88,89% siswa yang memberi respons positif terhadap LKS. Dengan 
demikian siswa telah merespon positif pembelajaran. 

b) Aktivitas siswa 
Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa pada uji coba I  

di SMPN 8 Palopo dan SMPN 9 Palopo, ada 5 jenis dari 7 jenis 
aktivitas yang terpenuhi, yaitu: aktivitas-1, aktivitas-2, aktivitas-4, 
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aktivitas 6, dan aktivitas-7. Namun demikian, masih ada 2 aktivitas 
yang belum terpenuhi, yakni aktivitas-3 dan aktivitas 5 yang 
merupakan kegiatan inti. Dengan demikian, aktivitas siswa pada uji 
coba I belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

Hasil analisis data aktivitas siswa pada uji coba I  di SMPN 9 
Palopo, hanya ada 5 jenis dari 7 jenis aktivitas yang terpenuhi, yaitu: 
aktivitas-1, aktivitas-2, aktivitas-4, aktivitas 6, dan aktivitas-7. Namun 
demikian, masih ada 2 aktivitas yang belum terpenuhi, yakni 
aktivitas-3 dan aktivitas 5 yang merupakan kegiatan inti. Dengan 
demikian, aktivitas siswa pada uji coba I belum memenuhi kriteria 
yang ditetapkan. 

c) Pengelolaan pembelajaran.  
Berdasarkan hasil analisis pengelolaan pembelajaran pada uji 

coba I pada Lampiran 5, rata-rata skor kemampuan guru adalah 3,4 dari 
skor ideal 4 (berada dalam kategori baik). Kemampuan guru mengelola 
pembelajaran sudah sesuai yang diharapkan. Walaupun secara umum 
kemampuan guru mengelola pembelajaran sudah baik, namun masih ada 
dua fase yang masih perlu ditingkatkan pengelolaannya oleh guru yaitu 
fase 1 (memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya materi 
yang akan diajarkan) dan fase 4 (memberikan penghargaan atau 
penguatan kepada siswa). 
d). Hasil belajar siswa 
 Untuk menilai hasil belajar siswa pada pembelajaran. 
Berdasarkan analisis data hasil belajar siswa pada uji coba I, dari segi 
ketuntasan baru tercapai sekitar 81,48 % siswa yang memperoleh skor 65 
ke atas sedangkan kemampuan metakognitif  aspek menunjukkan 
bahwa: (1) kemampuan pengajuan masalah siswa berada dalam kategori 
tinggi/memuaskan (skor rata-rata 3,50 dari skor ideal 4). 

Hasil pengamatan pada uji coba I dari segi kepraktisan yaitu 
secara keseluruhan komponen perangkat terlaksana dengan percentage 
of agreement = 94,58 % dan jika dikonfirmasi dengan kriteria 
keterlaksanaan, maka disimpulkan bahwa komponen perangkat 
terlaksana seluruhnya ( 0,25,1 ≤≤ x ). Namun, masih ada beberapa aspek 
pengamatan dari beberapa komponen yang belum terlaksana secara 
efektif yakni: (1) pada komponen sintaks yaitu fase mengecek 
pemahaman dan memberikan umpan balik, (2) pada komponen interaksi 
sosial yaitu kemandirian siswa dalam belajar khususnya pada saat siswa 
mengerjakan LKS, dan (3) pada komponen prinsip reaksi yaitu rasionalitas 
alokasi waktu dalam memecahkan masalah pada LKS serta pemberian 
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penguatan kepada siswa. Oleh karena itu ada beberapa hal yang masih 
perlu diperbaiki berdasarkan saran-saran dari pengamat yakni: 

1. Guru dalam hal ini peneliti perlu meningkatkan 
keterampilannya dalam mengelola kelas sehingga tidak 
terlalu mendominasi tetapi juga memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan 
mereka; 

2. Rasionalitas alokasi waktu dalam mengerjakan LKS perlu 
diperhatikan, agar siswa mempunyai waktu yang cukup 
dalam menerapkan berbagai strategi kognitif; 

3. Berikan penguatan kepada siswa agar siswa lebih 
termotivasi. 

Selanjutnya dari segi keefektifan perangkat dapat disimpulkan 
bahwa pada uji coba I perangkat belum efektif  karena ketuntasan belajar 
yang merupakan komponen paling utama dalam menilai keefektifan 
belum terpenuhi, maka komponen ini patut memperoleh perhatian untuk 
dibenahi. Aspek lain  yang berpengaruh terhadap ketuntasan belajar dan 
masih perlu ditingkatkan adalah aktivitas siswa yang belum sesuai dengan 
apa yang diharapkan yaitu aktivitas 3 (aktivitas merespon penjelasan 
guru) dan aktivitas 5 (aktivitas menerapkan strategi kognitif dalam 
memecahkan masalah). Hal ini juga dipengaruhi oleh kemampuan guru 
mengelola pembelajaran yaitu pada fase 1 (memberikan motivasi kepada 
siswa tentang pentingnya materi yang akan diajarkan) dan fase 4 ( 
memberikan penghargaan atau penguatan kepada siswa) yang belum 
optimal.  

Berdasarkan saran-saran pengamat maka dilakukan revisi  
pada teknis pelaksanaan pembelajaran bukan pada perangkat 
pembelajaran dan dilanjutkan pada uji coba II. 

Hasil-hasil yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa pada uji 
coba II perangkat telah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan 
keefektifan. Oleh karena itu, telah diperoleh perangkat yang berkualitas 
(prototipe III) yaitu perangkat yang valid, praktis dan efektif. 

 
B. Pembahasan 

 Hasil yang  diperoleh dari penelitian ini adalah buku ajar 
matematika untuk siswa SMP kelas VII  berbasis problem posing yang 
melibatkan scaffolding metakognitif dan perangkat pendukung yaitu 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Lembar Kerja Siswa yang 
dikembangkan memenuhi kriteria kevalidan menurut validasi ahli.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa seluruh perangkat buku 
ajar, Lembar Kerja Siswa dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran layak 
untuk diujicobakan di lapangan (di sekolah).  

Berdasarkan hasil penilaian 3 orang ahli dalam bidang 
pendidikan, menunjukkan bahwa keseluruhan komponen perangkat 
pembelajaran dan instrumen (prototipe I) dinyatakan valid dengan revisi 
kecil. Oleh karena itu dilakukan revisi atau perbaikan berdasarkan saran 
para ahli dan diperoleh prototipe II yang selanjutnya diujicobakan. 

Secara umum hasil uji coba I untuk kriteria kepraktisan telah 
memenuhi, namun demikian jika ditelusuri lebih jauh untuk masing-
masing komponen masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu 
ditingkatkan pelaksanaannya pada uji coba II, yaitu: untuk komponen 
sintaks, fase-fase pembelajaran yang masih harus mendapat perhatian 
guru adalah fase 4 (fase mengecek pemahaman dan memberikan umpan 
balik), komponen sistem sosial, aspek-aspek yang belum terlaksana 
dengan baik adalah kemandirian siswa dalam belajar khususnya pada saat 
siswa mengerjakan LKS, komponen prinsip reaksi, aspek yang belum 
terlaksana dengan baik adalah alokasi waktu pengerjaan LKS dan 
pemberian penguatan. 

Faktor-faktor yang diindikasikan sebagai penyebab 
ketidakterlaksanaan aspek-aspek tersebut, antara lain: (1) Guru masih 
mendominasi kegiatan pembelajaran, (2) Guru masih kesulitan 
melakukan pengelolaan kelas dengan baik, karena mengarahkan atau 
membimbing siswa yang belum terbiasa menggunakan strategi kognitif 
dalam memecahkan masalah.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada pelaksanaan 
uji coba II, guru seharusnya memberikan motivasi dan kesempatan yang 
lebih banyak kepada siswa agar siswa lebih percaya diri dalam 
mengkonstruksi pengetahuannya, terutama dalam menerapkan strategi 
kognitif.  Selain itu, kegiatan refleksi lebih ditingkatkan pada setiap akhir 
pembelajaran.  

Sedangkan untuk kriteria keefektifan  perangkat dikatakan 
efektif, apabila memenuhi 4 syarat, yaitu:  (1) respons siswa positif 
terhadap LKS dan buku siswa, yakni apabila lebih dari 50% siswa memberi 
respons positif terhadap minimal 70% jumlah aspek yang ditanyakan., (2) 
aktivitas siswa ideal, apabila enam dari tujuh kriteria batas toleransi 
pencapaian waktu ideal yang digunakan dipenuhi,  (3) kemampuan guru 
mengelola pembelajaran memadai, apabila nilai KG minimal berada dalam 
kategori tinggi, dan (4) siswa berhasil dalam belajar apabila minimal 85% 
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siswa berada pada kategori minimal tinggi, dipenuhi dengan syarat 
kriteria 4 (hasil belajar) harus dipenuhi.  

Namun dari keempat aspek di atas, pada uji coba I baru dua 
aspek yang terpenuhi, yaitu: kemampuan mengelola pembelajaran dan 
respons siswa. Aspek hasil belajar belum memenuhi kriteria keefektifan 
perangkat karena penguasaan bahan ajar matematika siswa secara 
klasikal belum mencapai kriteria yang ditetapkan. Walaupun aspek hasil 
belajar lainnya yakni kemampuan menerapkan strategi kognitif dalam 
pemecahan masalah matematika telah memenuhi kriteria. Aspek 
aktivitas siswa belum memenuhi kriteria keefektifan perangkat karena 
masih ada 2 aktivitas yang belum tercapai dan salah satunya adalah 
kegiatan inti yakni aktivitas  

Kedua aspek keefektifan yang belum terpenuhi pada uji coba 
I, yakni: pencapaian hasil belajar dan aktivitas siswa merupakan dua aspek 
yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Apabila siswa kurang 
terlibat secara aktif dalam proses keterampilan metakognitif, maka bisa 
jadi penguasaan siswa terhadap materi juga tidak optimal. Oleh karena itu 
hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memperbaiki hasil kedua aspek 
keefektifan tersebut adalah agar guru selalu memotivasi siswa untuk 
tetap aktif dan serius proses pembelajaran. 

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu  perangkat 
pembelajaran yang valid, praktis dan efektif , maka dapat disimpulkan 
bahwa pada uji coba I perangkat yang dihasilkan telah valid dan praktis 
tetapi belum efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi perangkat yang 
ada dengan memperhatikan aspek-aspek yang perlu direvisi berdasarkan 
hasil penelusuran di atas dan dilanjutkan dengan uji coba II 
KESIMPULAN    

Hasil yang dicapai pada uji coba I yaitu: (1) Perangkat sudah 
praktis, tetapi masih ada beberapa saran pengamat yang perlu 
diperhatikan untuk meningkatkan kepraktisan perangkat, (2) Perangkat 
sudah efektif, ketuntasan klasikal sudah tercapai  dan aktivitas siswa 
masih cukup, walaupun kemampuan guru mengelola pembelajaran 
dalam kategori tinggi dan respons siswa dalam kategori positif. 
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