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ABSTRAK 

 
Zaenal Arifin; 2008; Keefektifan Model Pembelajaran Matematika Berbasis 
Masalah Dengan Modalitas VAK Berbantuan CD Interaktif Pada Materi 
Program Linear di SMA; 
 
Kata kunci: Keefektifan, Pembelajaran Berbasis Masalah, Modalitas VAK, 

Program Linear 
 

Pembelajaran matematika di sekolah bertujuan agar siswa mampu 
mengaplikasikan matematika dalam menyelesaikan masalah. Selama ini 
pembelajaran matematika masih menggunakan model pembelajaran konvensional, 
yang kurang mendukung siswa dalam meningkatkan kemampuan menyelesaikan 
masalah. Salah satu solusi yang akan dicobakan adalah dengan pembelajaran 
Berbasis Masalah dengan Modalitas VAK. 

Tujuan penelitian ini adalah  untuk menunjukkan  keefektifan model 
pembelajaran matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK pada materi 
program linear.  Populasi penelitian ini adalah   siswa kelas    XII (Ilmu Alam) 
MA Negeri Buntet Pesantren Cirebon yang terdiri dari 3 kelas. Dengan teknik 
cluster random sampling terpilih dua kelas secara acak untuk dijadikan kelas 
eksperimen (XII IPA1) dan kelas kontrol (XII IPA3). Variabel independen 
penelitian ini adalah keterampilan proses dan variabel dependennya adalah hasil   
belajar. Data diperoleh dari lembar pengamatan untuk variabel independen dan tes 
untuk variabel dependen. Instrumen telah diuji validitas dan reliabilitas.  

Untuk analisis data   digunakan  : uji beda rerata satu sampel (one sample 
t-test ),   analisis regresi linear (linear regression), dan uji beda rerata dua sampel 
(Two Sample t-test). Dari kajian tersebut menunjukan bahwa pembelajaran 
matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK pada materi  program linear 
menghasilkan : 1.mencapai ketuntasan belajar (keterampilan proses dan prestasi 
belajar); 2. Hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada hasil belajar kelas 
kontrol; 3. Ada pengaruh yang signifikan keterampilan proses terhadap prestasi 
belajar ( 2R  keterampilan proses = 0,657 atau 65,71%). Berdasarkan ketiga  hasil 
tersebut di atas menunjukan bahwa    pembelajaran matematika berbasis masalah 
dengan modalitas VAK  pada materi program linear merupakan  pembelajaran 
yang efektif.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Dalam perkembangan abad modern, metematika memegang peranan penting 

dalam berbagai bidang. Matematika merupakan alat yang efesien dan diperlukan 

oleh semua ilmu pengetahuan, karena tanpa  bantuan matematika, ilmu 

pengetahuan tidak akan mengalami kemajuan yang berarti. Matematika 

mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita melakukan 

pengukuran secara kuantitatif, sehingga dengan bantuan matematika 

memungkinkan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan dari tahap kualitatif 

ke tahap kuantitatif (Joula, 1998: 3). Matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam 

berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan daya pikir manusia (Joula, 1998: 4).  

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi 

oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang dan matematika diskret. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di 

masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Begitu 

pentingnya peranan matematika, sehingga pemerintah memasukkan pelajaran 

matematika dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar 

setingkat SD sampai dengan pendidikan tinggi. Mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa 

dengan kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

mempertahankan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan 
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kompetitif. Dengan diajarkannya matematika sejak pendidikan dasar diharapkan 

siswa dapat memahami matematika dan dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam Kurikulum Matematika 2006 (Depdiknas, 2006: 242)  disebutkan 

bahwa setelah mempelajari matematika di sekolah siswa diharapkan mempunyai 

kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. Tujuan tersebut merupakan tuntutan yang sangat tinggi 

bagi siswa, sehingga tidak mungkin dapat dicapai melalui metode pembelajaran 

konvensional.  

Pada pembelajaran konvensional, umumnya siswa hanya dituntut untuk 

menerima dan menghapal materi dan konsep yang diberikan oleh guru, serta siswa 

hanya dilatih untuk mengerjakan soal yang bersifat rutin. Hal inilah yang 

menyebabkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah 

serta keterampilan proses pada siswa lemah. Padahal kemampuan memecahkan 

masalah sangat diperlukan  dalam pembelajaran matematika dan merupakan 

tujuan utama pembelajaran matematika (Sobel dan Maletski, 2004: 60).  

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

sangat penting. Pada proses pemecahan masalah, siswa dimungkinkan 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang 

sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin 

(Tim MKPBM Jur. Pend. Matematika UPI, 2001: 83). Melalui kegiatan ini aspek-

aspek kemampuan matematika seperti penerapan aturan pada masalah tidak rutin, 
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penemuan pola, penggeneralisasian, komunikasi matematik dan lain-lain dapat 

dikembangkan secara lebih baik. Oleh karena itu, kemampuan memecahkan 

masalah hendaknya diberikan, dilatihkan, dan dibiasakan kepada siswa sedini 

mungkin. Pemecahan masalah hendaknya menjadi fokus pada pembelajaran 

matematika di sekolah (Sobel dan Maletsky, 2004: 60). 

MAN Buntet Pesantren Cirebon merupakan sekolah yang berwawasan 

keagamaan dan berada dalam lingkungan pondok pesantren. Pembelajaran 

matematika di sekolah tersebut umumnya masih menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Banyak siswa yang mempunyai kemampuan untuk 

menerima materi yang diajarkan dengan baik tetapi mereka tidak memahami 

secara mendalam apa yang mereka pelajari. Sebagian besar siswa belum mampu 

menghubungkan materi yang dipelajari dengan bagaimana pengetahuan itu akan 

digunakan atau dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena dalam  pembelajaran 

konvensional, siswa hanya diberi pengetahuan  secara lisan dan ceramah sehingga 

siswa menerima pengetahuan secara abstrak (hanya membayangkan) tanpa 

mengalami atau melihat sendiri. Padahal siswa membutuhkan konsep-konsep 

yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya karena pembelajaran tidak hanya 

berupa transfer pengetahuan tetapi sesuatu yang harus dipahami oleh siswa yang 

akan diperlukan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Untuk menyikapi permasalahan di atas guru diharapkan dapat 

mengembangkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

menemukan, menyelidiki, mengungkapkan ide dan mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah. Menurut Dwijanto (2007) model pembelajaran berbasis 
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masalah dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah. Model Pembelajaran Berbasis Masalah adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan kemampuan memecahkanan 

masalah, serta memperoleh pengetahuan, konsep dan esensi dari mata pelajaran 

tertentu (Sudarman, 2007: 69). Dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah, 

siswa diharapkan mampu menemukan sendiri konsep matematika melalui suatu 

masalah yang diajukan. Sehingga siswa dapat mengetahui manfaat konsep 

matematika yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menemukan 

sendiri suatu konsep tertentu, diharapkan akan menciptakan pembelajaran yang 

bermakna untuk siswa dan akan menjadikan pembelajaran yang lebih 

menyenangkan serta konsep yang telah dipelajari akan melekat pada siswa dalam 

jangka waktu yang lama. 

Pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam menjelaskan materi 

program linear. Hal ini disebabkan materi program linear merupakan materi yang 

membahas bagaimana memecahkan masalah dalam program linear. Masalah 

dalam program linear berkaitan dengan masalah nilai optimasi (maksimum atau 

minimum) sebuah fungsi linear pada suatu sistem pertidaksamaan linear yang 

harus memenuhi optimasi fungsi obyektif (Kanginan, 2007: 94).  Siswa diberikan 

suatu permasalahan yang berkaitan dengan program linear dan dituntut untuk 

dapat menyelesaikannya dan menarik sebuah kesimpulan.  

 Agar tujuan pembelajaran mencapai sasaran dengan baik seperti yang 

tercantum dalam kurikulum, selain perlu adanya pemilihan model pembelajaran 
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yang sesuai juga perlu adanya pengembangan perangkat pembelajaran yang sesuai 

pula dengan model pembelajaran yang digunakan. Perangkat pembelajaran dapat 

disusun dan dikembangkan oleh guru. Perangkat pembelajaran meliputi buku 

guru, buku siswa, LKS, media bantu seperti komputer, transparansi, film, 

pedoman pelaksanaan pembelajaran seperti kurikulum dan lain-lain. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan sebaiknya dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi pelajaran.  

Hasil penelitian Magnesian (De Potter dan Hernacki, 1999:57), 

menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh seseorang terbesar melalui 

penglihatan yaitu sekitar 25%, disusul indra pendengaran 13% dan 12% melalui 

indra sentuhan dan penciuman. Berdasarkan penelitian tersebut  dapat 

memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, sehingga perlu ditindaklanjuti suatu 

pembelajaran yang lebih memanfaatkan indra penglihatan agar mendapatkan hasil 

yang optimal. Lebih lanjut Magnesian memberikan informasi bahwa pengetahuan 

yang diterima siswa akan mengendap 10% apabila cara belajarnya dilakukan 

dengan metode membaca. Bila dilakukan dengan mendengar akan mengendap 

20% dan dengan melihat saja akan mengendap 30%. Sedangkan apabila melalui 

melihat dan mendengar akan mengendap dapat mencapai 50%. Dari hasil 

penelitian itu juga menyatakan bahwa apabila cara belajar siswa dilakukan dengan 

cara mengungkap sendiri maka pengetahuan yang diterima akan mengendap 70%. 

Namun jika dilakukan dengan mengungkap sendiri dan mengulang pada 

kesempatan yang lain maka pengetahuan yang diterima akan mengendap 90%. 

Sesuai dengan hasil penelitian Magnesian yang mengharapkan pengetahuan 
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yang diterima siswa dapat mengendap secara maksimal, maka perlu 

dikembangkan perangkat pembelajaran yang berorientasi pada Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan menggunakan pendekatan belajar yang 

memanfaatkan berbagai macam indra baik itu penglihatan, pendengaran dan lain-

lain. Hal ini dapat kita pahami karena setiap siswa mempunyai gaya belajar yang 

berbeda. Gaya belajar pada setiap siswa dapat dibedakan dalam tiga kelompok 

yaitu gaya belajar dengan melihat (visual), gaya belajar dengan mendengar 

(auditorial) dan gaya belajar dengan bergerak (kinestetik) (Anonim, 2007). Gaya 

belajar seseorang dipengaruhi oleh cara seseorang menyerap informasi dengan 

mudah yang disebut modalitas (De Potter dan Hernacki, 1999: 110). Modalitas 

belajar seseorang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu modalitas 

visual, auditorial dan kinestetik (DePorter dan Hernacki, 1999:112).  Belajar bisa 

optimal jika ketiga modalitas visual, auditorial dan kinestetik dapat dijangkau 

dalam suatu proses pembelajaran.. Melalui pembelajaran dengan modalitas VAK 

diharapkan siswa  dapat mengungkap sendiri, menyelesaikan masalah dan dapat 

mengulang pada kesempatan yang lain.  

Pembelajaran dengan Modalitas VAK merupakan konsep belajar bagi siswa 

untuk bergerak secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indra sebanyak 

mungkin dan membuat seluruh tubuh atau pikiran terlibat dalam proses belajar. 

Siswa dapat belajar sedikit dengan menyaksikan presentasi (visual), tetapi mereka 

dapat belajar lebih banyak jika mereka dapat melakukan sesuatu ketika presentasi 

sedang berlangsung (kinestetik), dan membicarakan apa yang sedang mereka 

pelajari (auditorial). Siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka memecahkan 
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masalah jika mereka secara simultan menggerakkan sesuatu untuk menghasilkan 

grafik sambil membicarakan apa yang sedang mereka kerjakan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menerapkan suatu model 

pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas VAK, guna mengetahui 

keefektifan model tersebut dalam pembelajaran matematika pada materi program 

linear. Dengan model pembelajaran berbasis  masalah dengan modalitas VAK 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar, dan meningkatkan keterampilan 

proses siswa selama pembelajaran matematika khususnya pada materi Program 

Linear. Dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas VAK 

diharapkan siswa dapat mencapai kriteria ketuntasan belajar minimum yang telah 

ditetapkan dan mampu menjawab tuntutan Permen Diknas tahun 2006 tentang 

Standar Kompentensi Lulusan. 

 

1.2. Rumuan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-

masalah berikut. 

1) Apakah hasil belajar matematika siswa dengan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan modalitas VAK dapat mencapai standar ketuntasan belajar 

minimal  pada materi Program Linear? 

2) Apakah keterampilan proses siswa yang menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan modalitas VAK mampu mencapai standar  minimal 

kalsifikasi baik? 
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3) Apakah hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan modalitas VAK lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

menggunakan  model pembelajaran konvensional pada materi Program 

Linear? 

4) Apakah terdapat pengaruh keterampilan proses dalam model pembelajaran 

berbasis masalah dengan modalitas VAK terhadap hasil belajar siswa pada 

materi Program Linear? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui bahwa hasil belajar matematika siswa dengan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas VAK dapat mencapai 

standar ketuntasan belajar minimal pada materi Program Linear. 

2) Untuk mengetahui bahwa keterampilan proses siswa yang menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas VAK mampu 

mencapai kriteria  minimal klasifikasi baik. 

3) Untuk mengetahui bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas VAK lebih baik daripada 

hasil belajar siswa dengan model pembelajaran konvensional pada materi 

Program Linear 

4) Untuk mengetahui adanya pengaruh keterampilan proses terhadap hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

modalitas VAK pada materi Program Linear. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi: 

1) Siswa  

(1) Terciptanya suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas 

siswa sehingga dapat menumbuhkan minat siswa  dalam belajar dan 

menghilangkan kejenuhan saat belajar. 

(2) Dapat menumbuhkan sikap mau bekerjasama dengan orang lain yang 

bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat. 

(3) Dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam memutuskan suatu masalah 

dalam kehidupan sehari–hari. 

(4) Hasil belajar matematika siswa dapat meningkat 

2) Guru 

(1) Sebagai motivasi meningkatkan kemampuan yang bervariasi yang dapat 

memperbaiki sistem pembelajaran sehingga memberikan layanan yang 

terbaik bagi siswa.  

(2) Guru dapat semakin bersemangat dalam belajar mengajar. 

(3) Guru dapat semakin mantap dalam mempersiapkan diri dalam proses 

pembelajaran. 

(4) Dapat menciptakan suasana kelas yang saling menghargai nilai-nilai 

ilmiah dan termotivasi untuk mengadakan penelitian sederhana yang 
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bermanfaat bagi perbaikan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan 

kemampuan guru bidang studi. 

3) Sekolah 

(1) Dapat memberi sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan prestasi siswa. 

(2) Mendapat masukan tentang penelitian yang dapat memajukan sekolah. 

1.5.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda serta mewujudkan 

kesatuan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan rancangan  tesis 

ini, maka perlu ditegaskan istilah-istilah sebagai berikut: 

1) Modalitas  

 Modalitas dapat diartikan sebagai cara seseorang menyerap dan memahami 

informasi dengan mudah. Modalitas seseorang dapat digolongkan dengan 

modalitas visual, auditorial, atau kinestetik (VAK) (De Porter dan 

Hernacki,1992: 112). 

2) Modalitas Visual 

   Modalitas visual merupakan cara seseorang untuk menyerap   informasi 

melalui apa yang mereka lihat (De Porter dan Hernacki,1992: 112). 

3) Modalitas Auditorial  

Modalitas Auditorial merupakan cara seseorang untuk menyerap informasi 

melalui apa yang mereka dengar (De Porter dan Hernacki,1992: 112). 
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4) Modalitas Kinestetik 

Modalitas kinestetik merupakan cara seseorang untuk menyerap informasi 

melalui kegiatan fisik, seperti menggerakkan anggota tubuh, dan menyentuh 

seuatu (De Porter dan Hernacki,1992: 112). 

5) Model pembelajaran berbasis masalah. 

Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang dimulai 

dengan menyiapkan masalah-masalah yang relevan dengan konsep yang akan 

dipelajari dan untuk menyelesaikan masalah tersebut siswa harus bekerja 

sendiri atau kelompok dengan sedikit bantuan dari guru (Wina, 2007: 212). 

Dalam pembelajaran ini dikembangkan suatu pembelajaran yang 

memperhatikan modalitas siswa dalam belajar yaitu visual, auditorial dan 

kinestetik. 

6) Ketuntasan belajar 

Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetensi dasar 

berkisar antara 0% - 100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih 

besar dari 60% (Depdiknas, 2006 :164). Dalam penelitian ini kriteria 

ketuntasan belajar siswa ditetapkan sebesar 65%. 

7) Hasil Belajar  

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang mencakup 

bidang kognitif, afektif dan psikomotoris (Sudjana, 2001: 3). Pada penelitian ini, hasil 

belajar yang diamati dibatasi pada ranah kognitif yaitu nilai yang diperoleh siswa 

pada materi tertentu yang diukur melalui tes tertulis. 
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8) Keefektifan  

Keefektifan berasal dari kata efektif. Efektif dapat diartikan sebagai mencapai sasaran 

yang diinginkan (producing desired result), berdampak menyenangkan (having a 

pleasing effect), bersifat aktual dan nyata (actual and real) (Endang dan Maliki, 

2003:16). Model pembelajaran matematika berbasis masalah dengan modalitas  VAK  

disebut efektif, jika model tersebut memenuhi kriteria keefektifan yang ditetapkan 

dengan indikator  ketuntasan belajar siswa, keterampilan proses siswa dapat 

mencapai kriteria klasifikasi baik, adanya pengaruh positif keterampilan proses 

terhadap hasil belajar, dan hasil belajarnya lebih besar daripada hasil belajar siswa 

dengan model pembelajaran konvensional. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Deskipsi Teoritis 

2.1.1  Masalah dan Pemecahan Masalah  

2.1.1.1  Pengertian Masalah  

Berbagai macam persoalan dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, 

tetapi tidak semua persoalan yang dihadapi dapat dikatakan masalah. Dengan 

demikian timbul pertanyaan kapan kita menghadapi masalah? Pada hakikatnya 

masalah adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang 

diharapkan, atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan 

(Wina, 2007: 214). Menurut. Posamentier dan Stepelmen (Dwijanto, 2007: 32) 

masalah adalah suatu situasi di mana ada sesuatu yang dituju atau diinginkan, 

tetapi belum diketahui bagaimana mendapatkannya atau mencapainya supaya 

sampai pada tujuan atau keinginan. Hal ini menunjukkan banwa kita sedang 

menghadapi masalah apabila dalam mencari penyelesaian masalah tersebut 

diperlukan pemikiran sehingga kita mendapatkan atau mencapai tujuan dan 

keinginan tersebut. 

Menurut Ruseffendi (1991: 169) bahwa sesuatu itu merupakan masalah bagi 

seseorang bila sesuatu itu baru, dan sesuai dengan kondisi yang memecahkan 

masalah (tahap perkembangan mentalnya) dan memiliki pengetahuan prasyarat. 

Berkaitan dengan pengertian masalah yang berhubungan dengan matematika bagi 

seseorang, Ruseffendi (1991: 335) menegaskan pula bahwa masalah dalam 
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matematika adalah suatu persoalan yang ia sendiri mampu menyelesaikannya 

tetapi tidak menggunakan cara atau algoritma yang rutin. Selanjutnya, Ruseffendi 

(1991: 336) menjelaskan bahwa sesuatu persoalan  itu merupakan masalah bagi 

seseorang apabila, pertama bila persoalan itu tidak dikenalnya (untuk 

menyelesaikannya belum memiliki prosedur atau algoritma tertentu), kedua orang 

tersebut mempunyai kesiapan untuk menyelesaikannya baik kesiapan mental 

maupun pengetahuannya, dan ketiga seseorang tersebut ada niat untuk 

menyelesaikannya.  

2.1.1.2 Pemecahan Masalah  

Menurut Oliver & Omari (1999: 60) pemecahan masalah berarti seseorang 

menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang diperoleh 

sebelumnya untuk memenuhi permintaan dari situasi yang tidak biasa. Pemecahan 

masalah merupakan kunci dari seluruh aspek dalam matematika. Pemecahan 

masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk 

menemukan konsep matematika. 

Berdasarkan teori belajar yang dikembangkan Gagne (Tim MKPBM Jur. 

Pend. Matematika UPI, 2001: 36), belajar pemecahan masalah merupakan tipe 

belajar yang paling tinggi. Melalui belajar pemecahan masalah dapat 

dikembangkan keterampilan intelektual tingkat tinggi. Soedjadi (1994) 

menyatakan bahwa melalui pelajaran matematika diharapkan dapat ditumbuhkan 

kemampuan-kemampuan yang bermanfaat untuk mengatasi masalah yang 

diperkirakan akan dihadapi siswa di masa  depan. Kemampuan tersebut adalah 

kemampuan pemecahan masalah. 
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Dalam menyelesaikan pemecahan masalah matematik, diperlukan langkah-

langkah dan prosedur yang benar agar penyelesaian masalah menjadi efektif. 

Menurut Polya (Budi, 2003: 3) ada empat langkah yang perlu dilakukan dalam  

pemecahan masalah yaitu: (1) memahami masalah yang ada, (2) merencanakan 

dan menyusun strategi, (3) melakukan strategi yang dipilih, (4) melihat kembali 

pekerjaan yang telah dilakukan.  

Johnson & Johnson (Wina, 2007: 213) mengemukakan ada lima langkah 

dalam proses pemecahan masalah melalui kegiatan kelompok, yaitu : 

1) Mendefinisikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari peristiwa tertentu 

yang mengandung isu konflik, hingga siswa menjadi jelas masalah apa yang 

akan dikaji. 

2) Mendiagnosis masalah, yaitu menentukan sebab-sebab terjadinya masalah, 

serta menganalisis berbagai faktor  baik faktor yang bisa menghambat maupun 

faktor yang dapat mendukung dalam penyelesaian masalah. 

3) Merumuskan alternatif strategi, yaitu menguji setiap tindakan yang telah 

dirumuskan melalui diskusi. 

4) Menentukan dan menerapkan strategi pilihan, yaitu pengambilan keputusan 

tentang strategi mana yang dapat dilakukan. 

5) Melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Evaluasi 

proses adalah evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan, 

sedangkan evaluasi hasil adalah evaluasi terhadap akibat dari penerapan 

strategi yang dipilih. 
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 Pada penelitian ini, siswa belajar secara kelompok, sehingga dalam 

memecahkan masalah siswa menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Johnson & Johnson. 

Sebagai contoh kita perhatikan contoh berikut.  

Sebuah pabrik memproduksi dua macam ban, yaitu kualitas A dan kualitas B. Ban 

kualitas A diproses melalui tiga mesin, sedangkan ban kualitas B diproses melalui 

dua mesin. Setiap ban kualitas A diproses secara berurutan selama 2 menit pada 

mesin I, 8 menit pada mesin II dan 10 menit pada mesin III. Sedangkan setiap ban 

kualitas B diproses secara berurutan selama 5 menit pada mesin I dan 4 menit 

pada mesin II. Keuntungan bersih yang diperoleh dari penjualan tiap unit ban 

kualitas A dan ban kualitas B masing-masing Rp 40.000,00 dan Rp 30.000,00. 

Kapasitas pengoperasian masing-masing mesin setiap harinya 800 menit. Jika 

setiap ban yang diproduksi senantiasa laku terjual, berapa unit masing-masing ban 

harus diproduksi setiap harinya agar keuntungan perusahaan tersebut maksimum? 

 

Langkah 1. Mendefinisikan masalah 

Misalkan : banyaknya ban kualitas A yang diproduksi dinyatakan dengan x  

banyaknya ban kualitas B yang diproduksi dinyatakan dengan y 

Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan, sehingga fungsi obyektifnya 

f(x,y) : 40000 x + 30000 y 

Langkah 2. Mendiagnosis masalah  

Bahan yang dibutuhkan dan persediaan yang ada dapat disajikan pada tabel 

berikut. 
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Jenis Mesin 1 Mesin 2 Mesin 3 

Kualitas A  2 menit 8 menit 10 menit 

Kualitas B  5 menit 4 menit  

Kapasitas  800 menit 800 menit 800 menit 

 

Model matematika dari permasalahan diatas adalah  

2x + 5y ≤ 800  

8x + 4y ≤ 800 atau 2x + y ≤ 200 

10x  ≤ 800 atau x ≤ 80 

x ≥ 0 dan y ≥ 0 

Langkah 3. Merumuskan alternatif strategi 

Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan metode grafik.  

Langkah 4. Menentukan dan menerapkan strategi pilihan 

 

 

Nilai fungsi obyektif f(x,y) = 40000x +30000y adalah  

(80,0) 40000.80 + 30000.0 = 3200000 

(80,40) 40000.80 + 30000.40 = 4400000 

(25, 150) 40000.25 + 30000.150 = 5500000 

(0,160) 40000.0 + 30000.160 = 4800000 

80  400 

200 

100 

160 
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Langkah 5. Melakukan evaluasi 

Jadi banyaknya masing-masing ban yang harus diproduksi setiap harinya 

agar keuntungan perusahaan tersebut maksimum adalah 25 unit ban kualitas 

A dan 150 unit ban kualitas B. 

2.1.2 Teori Belajar 

2.1.2.1 Teori Belajar Gagne 

Gagne adalah seorang ahli psikologi yang banyak melakukan penelitian 

mengenai fase-fase belajar, tipe-tipe kegiatan belajar, dan hierarki belajar (Tim 

MKPBM Jur. Pend. Matematika UPI, 2001: 35). Menurut Gagne, dalam belajar 

matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan 

objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan 

memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan 

tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek tak langsung berupa fakta, 

keterampilan, aturan dan konsep (Tim MKPBM Jur. Pend. Matematika UPI, 

2001: 35). 

Dalam setiap kegiatan belajar, Gagne membagi ke dalam empat fase yang 

terjadi secara berurutan (Hidayat, 2005: 18). Empat fase kegiatan belajar tersebut 

yaitu : 

1) Fase aprehensi (apprehention phase).  

Pada fase ini siswa menyadari adanya stimulus yang terkait dengan kegiatan 

belajar yang akan dilakukan. Dalam pelajaran matematika, stimulus tersebut 

bisa berupa materi pelajaran yang terletak pada halaman sebuah buku, sebuah 
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soal yang diberikan oleh guru sebagai pekerjaan rumah, atau seperangkat alat 

peraga yang berguna untuk pemahaman konsep tertentu. 

2) Fase akuisassi (acquisition phase).  

Pada fase ini siswa melakukan akuisasi (pemerolehan, penyerapan, atau 

internalisasi) terhadap berbagai fakta, keterampilan, konsep, atau prinsip yang 

menjadi sasaran dari kegiatan belajar tersebut. 

3) Fase penyimpanan (storage phase). 

Pada fase ini siswa menyimpan hasil-hasil kegiatan belajar yang telah ia 

peroleh dalam ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. 

4) Fase pemanggilan  (retrieval phase).  

Pada fase ini siswa berusaha memanggil kembali hasil-hasil dari kegiatan 

belajar yang telah ia peroleh dan telah disimpan dalam ingatan, baik itu yang 

menyangkut fakta, keterampilam, konsep, maupun prinsip. 

Menurut Gagne (Tim MKPBM Jur. Pend. Matematika UPI, 2001: 36) 

belajar dapat dikelompokkan dalam delapan tipe belajar yaitu belajar isyarat, 

stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan 

konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Kedelapan tipe belajar itu 

terurut menurut taraf kesukarannya dari belajar isyarat  sampai ke belajar 

pemecahan masalah. 

1) Belajar isyarat 

Belajar isyarat adalah kegiatan yang terjadi secara tidak disadari dan 
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spontanitas sebagai akibat dari adanya suatu stimulus tertentu. Belajar isyarat 

adalah belajar yang tingkatnya paling rendah, karena tidak ada niat atau 

spontanitas. Contohnya menyenangi atau menghindari pelajaran akibat 

perilaku gurunya. 

2) Belajar stimulus respon 

Belajar stimulus respon adalah kegiatan belajar yang terjadi secara disadari, 

yang responnya jasmaniah atau suatu kegiatan fisik sebagai suatu reaksi atas 

adanya suatu stimulus tertentu. Kegiatan fisik yang dilakukan tersebut adalah 

kegiatan fisik yang di masa lalu memberikan pengalaman yang menyenangkan 

bagi orang yang bersangkutan. Misalnya siswa meniru tulisan guru di papan 

tulis.  

3) Rangkaian gerakan 

Rangkaian gerakan merupakan kegiatan yang terdiri atas dua gerakan fisik 

atau lebih yang dirangkai menjadi satu secara berurutan, dalam upaya untuk 

mencapai sesuatu tujuan tertentu dalam rangka stimulus respon. 

4) Rangkaian verbal 

Rangkaian verbal merupakan kegiatan  lisan terurut dari dua kegiatan atau 

lebih dalam rangkai stimulus respon, seperti kegiatan merangkai kata atau 

kalimat secara bermakna, termasuk manghubungkan kata-kata atau kalimat-

kalimat tertentu. 

5) Belajar membedakan 

Belajar membedakan adalah memisahkan rangkaian yang bervariasi. Belajar 
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membedakan merupakan kegiatan mengamati perbedaan antara suatu obyek  

dengan obyek yang lain. 

6) Belajar konsep 

Belajar konsep adalah kegiatan mengenali sifat yang sama yang terdapat pada 

berbagai obyek atau peristiwa, dan kemudian memperlakukan obyek-obyek 

atau peristiwa-peristiwa itu sebagai suatu kelompok, disebabkan oleh adanya 

sifat yang sama tersebut. 

7) Belajar aturan 

Aturan adalah suatu pernyataan yang memberikan petunjuk kepada individu 

bagaimana harus bertindak dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Belajar 

aturan adalah keiatan memahami pernyataan-pernyataan dan sekaligus 

menggunakannya pada situasi-siatuasi tertentu. 

8) Pemecahan masalah 

 

Pemecahan masalah merupakan tipe belajar yang paling tinggi dan kompleks. 

Belajar pemecahan masalah merupakan kegiatan belajar yang menuntut 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.  

Suatu soal dikatakan merupakan masalah bagi seseorang apabila orang itu 

memahami soal tersebut, dalam arti mengetahui apa yang diketahui dan apa yang 

diminta dalam soal itu, dan belum mendapatkan suatu cara untuk memecahkan 

soal itu. Untuk dapat memecahkan suatu masalah, seseorang memerlukan 

pengetahuan dan kemampuan yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. 
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Pengetahuan dan kemampuan harus diramu dan diolah secara kreatif, dalam 

rangka memecahkan masalah yang bersangkutan. 

2.1.2.2 Teori Belajar Vygotsky 

Teori Vygotsky menekankan pada hakekat sosiokultural dari pembelajaran. 

Vygotsky berpendapat  bahwa interaksi sosial yaitu interaksi individu dengan 

orang lain merupakan faktor yang terpenting yang mendorong atau memicu 

perkembangan kognitif seseorang (Hidayat, 2005: 24). Sebagai contoh, seorang 

anak belajar mengenal angka sebagai akibat dari interaksi anak itu dengan orang-

orang di sekelilingnya, terutama orang yang sudah lebih dewasa (orang yang 

sudah mengenal angka). Interaksi dengan orang-orang lain memberikan 

rangsangan dan bantuan bagi anak untuk berkembang. Proses-proses mental yang 

dilakukan atau dialami oleh seorang anak dalam interaksinya dengan orang lain 

diinternalisasi olehnya. Dengan cara ini kemampuan kognitif anak berkembang. 

Vygotsky berpendapat pula bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan 

efektif apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam 

suasana yang mendukung, dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu atau 

lebih dewasa, misalnya guru.  

Menurut Vygotsky (Hidayat, 2005:25) setiap anak mempunyai apa yang 

disebut zona perkembangan proksimal (zone of proximal development), yang 

didefinisikan sebagai zona antara tingkat perkembangan aktual, yaitu tingkat yang 

ditandai dengan kemampuan anak untuk menyelesaikan soal-soal tertentu secara 

independen, dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi, yang bisa 

dicapai oleh anak jika ia mendapat bantuan dari seorang yang lebih kompeten.  
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Bantuan dari seorang yang lebih kompeten dengan maksud agar anak 

mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yag lebih tinggi tingkat 

kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang sebenarnya dari anak 

yang bersangkutan disebut dukungan dinamis atau scaffolding. Scaffolding berarti 

memberikan sejumlah besar bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal 

pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin 

besar setelah ia dapat melakukannya. Bentuk bantuan itu berupa petunjuk, 

peringatan, dorongan, penguraian langkah-langkah pemecahan, pemberian contoh, 

atau segala sesuatu yang dapat mengakibatkan siswa mandiri. Vygotsky yakin 

bahwa fungsi mental yang lebih tinggi umumnya muncul dalam percakapan/ 

kerjasama antar siswa sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap. 

Menurut Vygotsky (Hidayat, 2005:25 ) tugas guru adalah menyediakan atau 

mengatur lingkungan belajar siswa, serta memberikan dukungan dinamis, 

sedemikian hingga setiap siswa berkembang secara makimal dalam zona 

perkembangan proksimal masing-masing. 

Prinsip-prinsip teori Vygotsky ini merupakan bagian kegiatan pembelajaran 

untuk pembelajaran berbasis masalah melalui bekerja kelompok kecil. Peran kerja 

kelompok ini adalah untuk mengembangkan kemampuan aktual siswa, dengan 

kerja kelompok maka beberapa penemuan kembali yang dilakukan siswa dapat 

dikumpulkan kemudian digeneralisasikan atau disimpulkan secara bersama dalam 

kelompok itu. Bilamana terjadi kesulitan dalam menyelesaikan masalah secara 

kelompok, maka guru dapat membantunya 
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2.1.2.3 Teori Perkembangan Kognitif  Jean Piaget 

Piaget terkenal dengan teori perkembangan mental manusia atau teori 

perkembangan kognitif. Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif ini sebagai 

skemata, yaitu merupakan kumpulan dari skema-skema (Tim MKPBM Jur. Pend. 

Matematika UPI, 2001:38). Seseorang dapat memahami dan memberikan respon 

terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata ini 

berkembang secara kronologis, sebagai hasil interaksi individu terhadap 

lingkungannya.  

Perkembangan skemata seseorang berlangsung secara terus menerus melalui 

adaptasi dengan lingkungannya. Skemata tersebut membentuk pola penalaran 

tertentu dalam pikiran individu. Makin baik kualitas skemata ini, makin baik pula 

penalaran individu tersebut. Proses terjadinya adaptasi dari skemata yang telah 

terbentuk dengan stimulus baru dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi dan 

akomodasi. 

Asimilasi merupakan proses kognitif yang terjadi ketika individu 

mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skemata 

yang sudah ada di dalam pikirannya. Dengan asimilasi, skemata yang telah ada 

dalam pikiran seseorang dicocokkan dengan rangsangan yang didapatnya. 

Asimilasi tidak menyebabkan pergantian skemata yang telah ada, melainkan 

menunjang pertumbuhan atau mengembangkan skemata tersebut. Akomodasi 

adalah proses restrurisasi skemata yang ada sebagai akibat adanya rangsangan 

baru yang tidak sesuai dengan skemata yang telah ada sebelumnya, sehingga 

proses akomodasi menghasilkan perubahan skemata secara kualitas ( Siraj, 2007 ). 
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Pada waktu terjadi proses asimilasi, maka dalam diri seseorang terjadi 

ketidakseimbangan (disequilibrium), selanjutnya pada proses akomodasi akan 

terjadi keseimbangan baru. Pada tahap ini, seseorang berada pada tahap 

perkembangan kognitif yang lebih tinggi. 

Dalam hubungannya dengan teori belajar konstruktivisme, Piaget 

mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, 

melainkan melalui tindakan (Siraj, 2007). Bahkan perkembangan kognitif 

seseorang bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan 

berinteraksi terhadap lingkungannya.  Dari teori ini berarti bahwa pembelajaran 

sebagai proses aktif sehingga pengetahuan yang diberikan kepada siswa tidak 

diberikan dalam ”bentuk jadi” melainkan mereka harus membentuknya sendiri, 

sehingga dalam hal ini guru dalam proses belajar mengajar berfungsi sebagai 

fasilitator.  

Selain daripada itu, perkembangan kognitif seorang individu dipengaruhi 

pula oleh lingkungan dan transmisi sosialnya. Jadi karena efektivitas hubungan 

antara setiap individu dengan lingkungan dan kehidupan sosialnya berbeda satu 

sama lain, maka tahap perkembangan kognitif yang dicapai individu berbeda pula. 

Oleh karena itu agar perkembangan kognitif seorang anak berjalan secara 

maksimal, sebaiknya diperkaya dengan banyak pengalaman edukatif. 

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, teori dan pandangan 

konstruktivisme ini adalah bahwa untuk memperoleh konsep baru, siswa selalu 

diajak bahkan ditugaskan dalam kerja kelompok untuk mencari, menyelesaikan 

masalah, menggeneralisasikan, dan menyimpulkan hasil kajian atau temuan 
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mereka. 

2.1.3 Model Pembelajaran  

2.1.3.1.  Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model pembelajaran berbasis masalah bercirikan penggunaan dunia nyata  

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan, konsep dan 

esensi dari mata pelajaran tertentu. Model pembelajaran ini mengutamakan proses 

belajar dimana tugas guru harus mengarahkan siswa agar mampu menyelesaikan 

masalah secara sistematis dan logis. Pembelajaran berbasis masalah menggunakan 

tingkat berpikir yang lebih tinggi, dalam situasi berorientasi pada masalah, 

termasuk bagaimana belajar (Arends, 1997:156). Pendapat ini senada dengan hasil 

penemuan Adams (Slavin, 1994: 295) bahwa penggabungan kemampuan berpikir 

dengan pembelajaran dalam bidang kajian tertentu, hasilnya memberikan harapan 

yang lebih baik. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran dengan 

pendekatan kostruktivis, sebab disini guru berperan sebagai penyaji masalah, 

penanya, mengadakan dialog, memberi fasilitas penelitian, memberi dukungan 

yang dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri dan intelektual siswa. Prinsip 

utama pendekatan konstruktivis adalah pengetahuan tidak diterima secara pasif, 

tetapi dibangun secara aktif oleh individu. Hasil penelitian Carpenter dan Fenema 

(Slavin, 1994:284) menunjukkan adanya pengaruh positif pendekatan 

konstruktivis terhadap variabel hasil belajar tradisional matematika.  
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Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang 

dihadapi secara ilmiah. Menurut Wina (2007: 212) terdapat tiga ciri utama dari 

pembelajaran berbasisi masalah. Pertama, PBM merupakan rangkaian aktivitas 

pembelajaran, artinya siswa diharapkan aktif berpikir, berkomunikasi, mencari 

dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajaran 

diarahkan untuk menyelesaikan masalah. PBM menempatkan masalah sebagai 

kata kunci dari proses pembelajaran. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan 

dengan pendekatan berpikir secara ilmiah. 

Pembelajaran berbasis masalah hanya dapat terjadi jika guru dapat 

menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan membimbing pertukaran gagasan 

(Arends, 1977). Untuk itu perlu didukung oleh sumber belajar yang memadai bagi 

siswa, alat-alat untuk menguji jawaban atau dugaan, perlengkapan kurikulum, 

tersedianya waktu yang cukup, serta kemampuan guru dalam mengangkat dan 

merumuskan masalah (Sudjana, 1989:93) agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Salah satu sarana belajar yang mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran adalah tersedianya perangkat pembalajaran. Hasil penelitian Sinaga 

(1999:9) menyatakan bahwa perangkat pembelajaran berbasis masalah dengan 

bahan kajian fungsi kuadrat untuk SMU mampu mengurangi dominasi guru dalam 

mengelola model pembelajaran berdasar masalah dan mengektifkan peserta didik 

dalam belajar. Selain itu juga diketemukan bahwa kemampuan guru dalam 

mengelola model pembelajaran berdasar masalah cukup baik, dan sebagian besar 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran ini memberikan respon senang dan 
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mengikuti pembelajaran berikutnya.  

Model pembelajaran berbasis masalah, dapat dilaksanakan dalam lima pola 

(Samford.edu, 2003). Lima pola pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Pola Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pola Keterangan 
Masalah, 
Masalah, Masalah 

Dalam pola ini, PBL digunakan dari awal 
sampai akhir. Tujuan pembelajaran pada pola 
ini terfokus kepada siswa untuk menemukan 
pengetahuan dan ketrampilan. Siswa pada pola 
ini selalu diberi tantangan untuk  penemuan 
pengetahuan baru. 

Masalah khusus, 
Masalah khusus, 
Masalah yang 
Komprehensif  

Seperti pola di atas, PBL digunakan dari awal 
sampai akhir. Tujuan pembelajaran pola ini 
adalah mengintegrasikan pengetahuan dan 
ketrampilan. Pada kegiatan akhir, masalah yang 
komprehensif menghendaki siswa untuk 
membangun suatu pengetahuan dari masalah-
masalah sebelumnya.  

Masalah Level A, 
Masalah Level B, 
Masalah Level C. 

Tujuan pembelajaran pola ini adalah 
membangun berpikir kritis dari siswa. Siswa 
diajak untuk membahas masalah yang makin 
lama makin dalam dan makin kompleks. 
 

Masalah, Kuliah,  
Masalah, Kuliah. 

Pola ini bertujuan untuk memecahkan masalah 
yang agak rumit. Dalam bentuk ini siswa 
disuruh melakukan penemuan kemudian untuk 
menyelesaikan masalah, siswa dibantu oleh 
guru. 

Mengkaji suatu 
bagian, Masalah 

Menurut pola ini, siswa memerlukan 
petunjuk/penjelasan guru terlebih dahulu untuk 
mengkaji suatu pokok bahasan sebelum mereka 
harus menyelesaikan masalah. 

        Sumber: Samford .edu/pbl/Process_coursemapping.html 

Untuk memilih pola mana yang akan dipakai di kelas, guru harus 

memperhatikan beberapa hal seperti karakteristik siswa, fasilitas, serta hal-hal lain 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Dengan 
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memperhatikan karakteristik siswa MAN Buntet Pesantren Cirebon, dimana siswa 

belum terbiasa dengan model pembelajaran berbasis masalah maka dalam 

penelitian ini digunakan pola yang kelima yaitu mengkaji suatu bagian dan 

masalah. Pada pola ini, dimulai dengan presentasi guru untuk menjelaskan pokok 

bahasan yang berkaitan dengan masalah, kemudian siswa secara berkelompok 

berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. 

Menurut Wina (2007: 216), secara umum model pembelajaran berbasis 

masalah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyadari Masalah 

Implementasi PBM harus dimulai dengan adanya dengan kesadaran adanya 

masalah yang harus dipecahkan. Pada tahapan ini guru membimbing siswa pada 

kesadaran adabya kesenjangan atau gap yang dirasakan oleh manusia atau 

lingkungan sosial. Kemampuan yang harus dicapai oleh siswa pada tahapan ini 

adalah siswa dapat menentukan atau menemukan kesenjangan yang terjadi dari 

berbagai fenomena yang ada. 

2) Merumuskan Masalah 

Bahan pelajaran dalam bentuk topik yang dapat dicari dari kesenjangan, 

selanjutnya difokuskan pada masalah yang pantas untuk dikaji. Rumusan masalah 

sangat penting, karena berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi 

tentang masalah dan berkaitan dengan data-data yang harus dikumpulkan. 

Kemampuan yang diharapkan adalah siswa dapat menentukan prioritas masalah. 

Siswa dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk mengkaji, memerinci, dan 
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menganalisis masalah sehingga akhirnya muncul rumusan yang jelas, spesifik dan 

dapat dipecahkan. 

3) Merumuskan Hipotesis 

Sebagai proses berpikir ilmiah yang merupakan perpaduan dari berpikir 

deduktif dan induktif, maka merumuskan hipotesis merupakan langkah penting 

yang tidak boleh ditinggalkan. Kemampuan yang diharapkan dari siswa adalah 

siswa dapat menentukan sebab akibat dari masalah yang ingin diselesaikan. 

Melalui analisis sebab akibat inilah pada akhirnya siswa diharapkan dapat 

menentukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. 

4) Mengumpulkan Data.  

Sebagai proses berpikir empiris, keberadaan data dalam proses berpikir 

ilmiah merupakan hal yang sangat penting. Dalam tahapan ini siswa didorng 

untuk mengumpulkan data yang relevan. Kemampuan yang diharapkan adalah 

kecakapan siswa dalam mengumpulkan dan memilah data, kemudian memetakan 

dan menyajikannya dalam berbagai tampilan sehingga mudah dipahami. 

5) Menguji Hipotesis 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, siswa menentukan hipotesis mana 

yang diterima dan mana yang ditolak. Kemampuan yang diharapkan dari siswa 

adalah kecakapan menelaah data sekaligus membahasnya untuk melihat 

hubungannya dengan masalah yang dikaji. 

6) Menentukan Pilihan Penyelesaian 

Menentukan pilihan penyelesaian adalah akhir dari proses PBM. 

Kemampuan yang diharapkan adalah kecapakan memilih alternatif penyelesaian 
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yang memungkinkan dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan kemungkinan 

yang akan terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilihnya. 

Pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah meliputi lima tahapan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Tahapan Pelaksanaan Model Pembelajaran berbasis Masalah 

 

Tahap Indikator Aktivitas Guru 

1 Orientasi siswa 
pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaan, menjelaskan 
logistik/materi yang 
dibutuhkan, memotivasi siswa 
terlibat pada aktivitas 
pemecahan masalah 

2 Mengorganisasi 
siswa untuk belajar. 

Guru membantu siswa 
mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas 
belajar yang berhubungan 
dengan masalah tersebut 

3 Membimbing 
penyelidikan 
individu atau 
kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 
mengumpulkan informasi yang 
sesuai, melaksanakan 
eksperimen untuk 
mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan masalah 

4 Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 

Guru membantu siswa dalam 
merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai 

5 Menganalisa dan 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 

Guru membantu siswa untuk 
melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap penyelidikan 
mereka dan proses-proses yang 
mereka gunakan. 

Sumber: Nurhadi et al, 2004:60 
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2.1.3.2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran Kooperatif dengan berbagai tipe sangat menarik 

perhatian para guru di sekolah atau tempat-tempat pelatihan, karena model 

pembelajaran kooperatif memiliki banyak kelebihan dibanding model-model 

pembelajaran  yang telah dikenal sebelumnya. Model pembelajaran kooperatif 

berbasis kerjasama antar individu dalam kelompok dan saling ketergantungan  

antar anggota kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif dengan berbagai tipe dikembangkan 

berlandaskan teori belajar Constructivism (Konstruktivisme). Konstruktivisme 

merupakan landasan berpikir (filosofis) pendekatan konsep dalam pembelajaran. 

Menurut teori belajar ini, pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi 

sedikit, yang hasilnya diperoleh melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak 

datang sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep 

atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat, melainkan manusia harus 

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Model pembelajaran kooperatrif juga dapat memberikan pengalaman belajar 

dan kecakapan hidup (life skill), karena terbukti mampu meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa secara individu dan membangun kerjasama antar 

anggota dalam kelompok. Pengalaman belajar menggali informasi dan mengolah 

informasi secara mandiri dapat menanamkan kebiasaan siswa membaca atau 

mencari informasi dari berbagai sumber belajar, tidak bergantung pada guru dan 

tidak mengganggap guru sebagai satu-satunya sumber belajar. 
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Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran bersama-sama 

dalam suatu kelompok dengan jumlah anggota antara tiga sampai lima orang 

siswa. Para anggota bekerjasama dan saling membantu dalam menyelesaikan 

tugas yang telah diberikan guru (Pahyono, 2004). 

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam cooperative learning agar 

lebih menjamin para siswa bekerja secara kooperatif yaitu : Pertama, setiap siswa 

harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan 

yang bersama yang harus dicapai. Kedua, mereka menyadari bahwa masalah yang 

dihadapi adalah masalah kelompok yang menjadi tanggungjawab bersama. 

Ketiga, untuk mencapai hasil yang maksimum, para siswa harus berinteraksi satu 

sama lain dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam kelompoknya (Tim 

MKPBM Jur. Pend. Matematika UPI, 2001 : 218).  

Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif diperlukan interaksi antar 

siswa. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan tugas dari guru, para siswa  perlu 

berdiskusi, termasuk mengemukakan pendapatnya yang dapat dipahami oleh 

anggota lainnya, sehingga anggota tersebut dapat meningkatkan kemampuan 

intelektualnya. Dalam hal ini, guru cukup menyediakan lembar kerja (LKS) untuk 

dikerjakan secara kelompok, memantau kerjasama kelompok, mengarahkan 

diskusi, memberikan bimbingan kepada kelompok yang memerlukan dan validasi 

hasil kerja kelompok. 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mendorong 

siswa aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui kemampuan proses, siswa 

belajar dalam kelompok kecil yang kemampuannya heterogen. Dalam 
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menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan 

membantu dalam memahami suatu bahan ajar. Selama kerja kelompok, tugas 

anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi dan saling membantu 

teman sekelompok mencapai ketuntasan (Slavin, 1995: 73). 

 Agar siswa dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya maka 

mereka perlu diajari kemampuan-kemampuan kooperatif sebagai berikut. 

1) Berada dalam tugas 

2) Membagi giliran dan berbagi tugas 

3) Mendorong partisipasi 

4) Mendengarkan dengan aktif 

5) Bertanya 

2.1.3.3. Model Pembelajaran Konvensional 

 Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang menekankan 

kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara 

optimal (Wina, 2006 : 177). Pada pembelajaran ini guru memegang peran yang 

sangat dominan. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur 

dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai siswa dengan 

baik dan siswa dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan dengan 

benar (Wina, 2006 : 177). Ausabel (Suherman,2003: 203-204) berpendapat bahwa 

metode konvensional yang baik merupakan cara mengajar yang paling efektif dan 

efisien dalam menanamkan belajar bermakna. 
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Model pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang banyak 

dan sering digunakan. Hal ini disebabkan keunggulan yang dimilikinya (Wina, 

2006: 188), diantaranya :   

1) Guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, dengan 

demikian ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan 

pelajaran yang disampaikan.   

2) Dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa 

cukup luas, sementara waktu yang dimiliki terbatas. 

3) Dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. 

Disamping memiliki keunggulan, metode konvensional juga mempunyai 

kelemahan (Wina, 2006: 189) diantaranya:  

1) Metode konvensional hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang 

memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. 

2) Tidak dapat melayani perbedaan setiap individu. 

3) Sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal sosialisasi, hubungan 

interpersonal serta kemampuan berpikir kritis. 

4) Kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat siswa tidak mampu 

menguasai bahan yang diajarkan 

2.1.4. Modalitas VAK (Visual, Auditorial, Kinestetik) 

Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam belajar di 

sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Gaya belajar merupakan cara seseorang 
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dalam mempelajari informasi baru. Setiap orang mempunyai gaya yang berbeda 

dalam menyerap informasi tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang menyadari 

bagaimana gayanya dalam menyerap dan mengolah informasi, maka dapat 

menjadikan belajar dan  menyerap informasi lebih mudah dengan gayanya sendiri. 

Secara umum ada dua kategori utama tentang bagaimana seseorang belajar. 

Pertama, bagaimana seseorang menyerap informasi dengan mudah (modalitas) 

dan kedua, cara seseorang mengatur dan mengolah informasi tersebut. Modalitas 

belajar seseorang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu modalitas 

visual, auditorial dan kinestetik. (De Porter dan Hernacki, 1999:112). Pendekatan 

modalitas VAK merupakan suatu bentuk pendekatan pembelajaran dengan 

menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua 

modalitas yang dapat berpengaruh besar pada pembelajaran.  

Unsur-unsur dalam modalitas VAK  antara lain: 

1) Belajar Visual  

Belajar visual berarti belajar dengan cara melihat dan mengakses citra visual 

yang diciptakan maupun diingat. Siswa lebih mudah belajar jika dapat 

“melihat” apa yang dibicarakan penceramah, buku, atau program komputer. 

Pembelajar visual belajar paling baik jika mereka dapat melihat contoh dari 

dunia nyata, diagram, peta gagasan, gambar, dan gambaran segala macam hal 

ketika mereka sedang belajar. Untuk mendapatkan kemampuan visual yang 

kuat guru dapat meminta siswa mengamati situasi dunia nyata lalu 

memikirkan serta membicarakan situasi itu, menggambarkan proses, prinsip, 
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atau makna yang dicontohkannya. 

2)   Belajar Auditorial 

Belajar auditorial berarti belajar dengan cara mendengar dan mengakses 

segala jenis bunyi dan kata yang diciptakan atau diingat. Dalam merancang 

pelajaran yang menarik bagi saluran auditori yang kuat dalam diri pembelajar, 

dapat dilakukan dengan cara mengajak siswa membicarakan apa yang mereka 

pelajari. Ajak siswa berbicara saat mereka memecahkan masalah, membuat 

model, mengumpulkan informasi, membuat rencana kerja, menguasai 

kemampuan, menciptakan makna-makna pribadi bagi diri mereka sendiri. 

3)  Belajar Kinestetik 

Belajar Kinestetik berarti belajar dengan cara bergerak, bekerja dan 

menyentuh. Siswa dengan modalitas kinestetik menggunakan indera peraba, 

praktik, melibatkan fisik dan menggunakan serta mengerakkan tubuh sewaktu 

belajar. Contoh pembelajaran terlibat fisik antara lain dengan membuat model 

dalam suatu proses, menciptakan piktogram besar dan periferal.                                                    

Belajar bisa optimal jika ketiga modalitas visual, auditorial dan kinestetik 

dapat dijangkau dalam suatu proses pembelajaran. Semakin banyak modalitas 

yang dilibatkan dalam proses pembelajaran secara bersamaan akan menjadikan 

belajar semakin hidup, berarti dan lebih melekat (DePorter dan Hernacki, 

1999:86) Dengan menggunakan modalitas VAK diharapkan siswa dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah jika mereka secara simultan 

menggerakkan sesuatu (K) untuk menghasilkan grafik atau diagram sambil 
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membicarakan apa yang sedang mereka kerjakan (A). 

2.1.5. Penggunaan CD dalam Pembelajaran berbasis masalah   

Salah satu peran guru adalah sebagai pemberi informasi, karena sebagian 

besar instruksi pada sekolah dasar, menengah dan dalam pendidikan yang lebih 

tinggi secara tradisional  telah melibatkan penyajian informasi (Gerlanch & Ely, 

1980: 5). Informasi-informasi yang disajikan oleh guru dapat melalui beberapa 

media. Salah satu usaha memberikan variasi dalam hal pembelajaran matematika 

adalah dengan menggunakan media pendidikan matematika yang disebut alat 

peraga matematika.  

Agar tidak terjadi kesesatan dalam proses komunikasi perlu digunakan 

sarana yang membantu proses komunikasi yang disebut media   instruksional   

edukatif. Sedangkan   menurut   Brigg   (Rohani, 1997: 2), media adalah segala 

alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang merangsang yang sesuai untuk 

belajar, seperti: media cetak, media elektronik (CD). 

Banyak guru belum mengembangkan media pembelajaran dengan 

memanfaatkan yang ada pada komputer. Padahal dalam menghadapi era 

globalisasi dan menyongsong era pasar bebas, diperlukan kemampuan dalam 

menguasai perkembangan teknologi pembelajaran yang antara lain pemanfaatan 

komputer sebagai media pembelajaran khususnya dalam bentuk CD (Compact 

Disk). Penggunaan CD (Compact Disc) dapat digunakan sebagai alternatif 

pemilihan media pembelajaran matematika yang cukup mudah untuk 

dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dikembangkan media Compact Disk  untuk 
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melengkapi, membantu, dan meningkatkan pembelajaran matematika dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh 

guru menyebabkan guru tidak bisa optimal dalam mengembangkan  media 

pembelajaran, sehingga siswa yang daya abstraksinya masih lemah akan 

terhambat dalam belajar matematika yang akibatnya tidak bisa menguasai 

pelajaran matematika. 

2.1.6. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah 

laku sebagai pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotoris (Sudjana, 2001: 3). Perubahan sebagai hasil proses dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, 

kemampuan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang 

belajar. 

Gagne (Sudjana, 2001: 2) membagi tiga macam hasil belajar yakni: (1) 

kemampuan dan kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengertian, (3) sikap dan cita-

cita. Sedangkan Bloom (Waluyo, 1987: 41) mengklasifikasikan hasil belajar yang 

secara garis besar menjadi tiga ranah sebagai berikut: 

1) Ranah kognitif 

Berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek 

yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

2) Ranah afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, 
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jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, internalisasi. 

3) Ranah psikomotoris 

Berkenaan dengan hasil belajar dan kemampuan bertindak. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah nilai yang dicapai seseorang dengan kemampuan maksimal. Untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dapat diukur dengan menggunakan instrumen tes 

tertulis (written test). Instrumen tes tertulis dapat berbentuk tes obyektif (pilhan 

berganda) dan tes uraian (essay).   

2.1.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Purwanto (1992: 106-107) faktor yang dapat mempengaruhi proses 

dan hasil belajar adalah raw input yaitu karakteristik peserta didik baik fisiologis 

maupun psikologis. Yang dimaksud dengan fisiologis disini adalah bagaimana 

kondisi fisiknya dan panca inderanya. Sedangkan yang menyangkut psikologis 

adalah minatnya, tingkat kecerdasannya, bakatnya, motivasinya, kemampuan 

kognitifnya, dan emosinya. Motivasi disini menurut Sardiman (2001: 87-88) ada 

dua macam yaitu motivasi intrinsik yaitu motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua yaitu motivasi 

ekstrinsik adalah motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang 

dari luar. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

adalah instrumental input yang meliputi kurikulum atau bahan pelajaran, guru 

yang memberikan materi pembelajaran, sarana dan fasilitas, serta manajemen 
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yang berlaku di sekolah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar yaitu environmental input yang meliputi kondisi sosial dan alam. 

2.1.8. Keterampilan Proses 

Keterampilan proses pada dasarnya merupakan keterampilan-keterampilan 

intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan 

mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam diri siswa (Dimyati dan 

Mudjiono, 2007: 138). Keterampilan proses merupakan konsep yang sangat luas. 

Menurut Funk (Dimyati dan Mudjiono, 2007: 140) keterampilan proses terdiri 

dari keterampilan- keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan-

keterampilan terintegrasi (integrated skills). Keterampilan-keterampilan dasar 

terdiri dari enam keterampilan, yakni mengobservasi, mengklasifikasi, 

memprediksi, mengukur,  menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Sedangkan 

keterampilan-keterampilan terintegrasi terdiri dari: mengidentifikasi variabel, 

membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan  

hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisa 

penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel, merancang penelitian 

dan melaksanakan eksperimen. 

Sejumlah keterampilan proses yang dikemukakan Funk, dapat 

dikelompokkan dalam tujuh keterampilan proses, yakni mengamati, 

menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan 

penelitian, dan mengkomunikasikan. Keterampilan-keterampilan proses tersebut 

dapat membantu siswa dalam mempelajari dan memahami matematika. 
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Selanjutnya Semiawan (1988: 14) mengemukakan berbagai alasan 

pentingnya menanamkan keterampilan proses dalam pembelajaran antara lain: (1) 

Perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga siswa perlu 

diberikan keterampilan proses yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan tanpa tergantung guru. (2) Siswa akan dapat lebih mudah memahami 

konsep yang rumit dan abstrak jika disertai contoh-contoh kongkrit sesuai dengan 

situai dan kondisi yang dihadapi. (3) Penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat 

benar mutlak tetapi bersifat relatif. Suatu teori mungkin terbantah dengan 

didapatkannya data baru yang membuktikan kekeliruan teori tersebut. Oleh karena 

itu anak perlu dilatih untuk selalu berpikir kritis, dan mengusahakan 

kemungkinan-kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. (4) Dalam proses 

pembelajaran seyogyanya pengembangan konsep tidak dilepaskan dari 

pengembangan sikap dan nilai dalam dari anak didik. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa keberhasilan belajar tidak 

hanya dilihat dari kemampuan siswa menyelesaikan tes yang diberikan pada akhir 

pembelajaran, tetapi perlu memperhatikan kemampuan siswa mengikuti tahap-

tahap pembelajaran. Jadi kemampuan siswa selama proses pembelajaran perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Megawangi (2005: 90) yang mengatakan bahwa penilaian 

hendaknya tidak hanya dilakukan pada akhir saja, tetapi juga pada proses.  

2.1.9. Program Linear dan Pembelajarannya 

Program Linear adalah bagian dari kajian Riset Operasi (Operation 

Research) yang lahir pada masa Perang Dunia II ketika Inggris dan Amerika harus 
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menyediakan kebutuhan militer untuk memenuhi kebutuhan pasukannya dalam 

jumlah tertentu dengan persediaan yang terbatas (Noormandiri, 2004: 69). Tim 

ahli (ilmuwan) ini dibentuk untuk kebutuhan operasi militer, setelah perang 

selesai maka ilmu ini terus dikembangkan untuk keperluan pengembangan 

industri, dimana terjadi persaingan dalam pengembangan ilmu dan teknologi. 

Pada awal tahun 1950, ilmu ini dikembangkan untuk keperluan pengelolaan 

bisnis, dan pemerintahan. Program linear telah dikembangkan untuk memecahkan 

berbagai masalah, seperti pengoptimalan jadwal penerbangan, penetapan jaringan-

jaringan listrik, atau saluran-saluran telepon 

Dalam prakteknya, masalah program linear melibatkan banyak variabel 

dan banyak persamaan linear. Metode untuk memecahkan masalah-masalah 

program linear dikembangkan pertama kali  George Dantzig pada tahun 1947, dan 

dikenal dengan sebutan  metode simpleks. Pada tahun 1984, Narendra Karmakar 

berhasil menemukan suatu cara yang memperbaiki kemampuan metode simpleks 

untuk memecahkan masalah-masalah program linear bernilai besar, dengan ribuan 

variabel dan ratusan pertidaksamaan linear (Kanginan, 2007: 94). 

Pada program linear dengan sistem prtidaksamaan yang memiliki dua 

variabel, masalah pengoptimalan (maksimum atau minimum) dapat diselesaikan 

dengan metode grafik. Masalah pengoptimalan selalu dikaitkan dengan kendala-

kendala yang terdapat dalam sistem tersebut, seperti bahan-bahan yang 

diperlukan, dan peralatan (mesin) yang digunakan. Kendala-kendala tersebut 

harus diterjemahkan ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Dari sistem 

pertidaksamaan linear yang terbentuk akan diperoleh suatu himpunan 
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penyelesaian, yang merupakan alternatif penyelesaian yang memenuhi kendala 

tersebut. Dari alternatif-alternatif penyelesaian tersebut diperoleh satu atau 

beberapa penyelesaian yang memaksimalkan atau meminimalkan masalah.  

2.2. KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran konvensional yang selama ini banyak dilaksanakan oleh 

sebagian guru di Indonesia ternyata hanya berorientasi target penguasaan materi 

dan hanya mementingkan aspek kognitif. Pembelajaran konvensional berhasil 

dalam kompetisi mengingat konsep dalam jangka pendek, tetapi gagal membekali 

siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam jangka panjang. Hal ini 

ditunjukkan rendahnya persentase penguasaan soal matematika Ujian Akhir 

Nasional SMA/MA tahun pelajaran 2006/2007 yang berbentuk pemecahan 

masalah dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

(kontekstual). Fenomena diatas disebabkan pembelajaran konvensional lebih 

bersifat teacher oriented (berorientasi guru) dibandingkan student oriented 

(berorientasi siswa). Konsep diberikan oleh guru sementara siswa hanya 

menerima, memahami dan menghafal. Pola pembelajaran seperti itu harus diubah 

dengan cara mengarahkan siswa untuk mencari ilmunya sendiri. Guru hanya 

sebagai fasilitator, sedangkan siswa harus menemukan konsep-konsep secara 

mandiri agar tercipta pembelajaran yang bermakna. Guru diharapkan mampu 

mengembangkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan mengembangkan, menemukan, menyelidiki dan mengungkapkan ide 

siswa sendiri dengan kata lain siswa diharapkan mampu mengkostruksi 

pengetahuannya sendiri. Diharapkan kiranya guru mampu meningkatkan 
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kemampuan berpikir dan memecahkan masalah siswa dalam matematika. Salah 

satu bentuk model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi 

Lulusan  2007 adalah Pembelajaran berbasis masalah. 

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, selain menggunakan 

model pembelajaran berbasis  masalah yang sesuai perlu adanya pengembangan 

perangkat pembelajaran yang berorientasi pada model pembelajaran yang telah 

ditetapkan khususnya strategi, metode serta sumber belajar sehingga mudah 

dilihat dan mudah dipahami. Perangkat pembelajaran ini diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kemampuan memecahkan 

masalah serta mampu meningkatkan keterampilan proses siswa. Untuk 

meningkatkan aktivitas siswa perlu adanya pengembangan perangkat 

pembelajaran yang berorientasi pada Model Pembelajaran berbasis masalah 

sehingga mampu meningkatkan aktivitas fisik, penglihatan, pendengaran dan 

intelektual. Pengembangan perangkat pembelajaran yang mampu meningkatkan 

aktifitas fisik, aktifitas panca indra dan intelektual selama proses pembelajaran 

dalam penelitian ini dinamakan dengan pendekatan modalitas VAK. Pendekatan 

Modalitas VAK  (Visual, Auditori, Kinestetik) yaitu bentuk pengembangan 

perangkat pembelajaran yang didesain dalam orientasi Pembelajaran berbasis 

masalah.. Dengan menggabungkan aktivitas fisik, visual, auditori serta intelektual 

diharapkan mampu meningkatkan keterampilan proses dan kemampuan 

memecahkan masalah. Selain itu diharapkan mampu meningkatkan aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Dengan meningkatnya hasil belajar diharapkan mampu 
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mencapai ketuntasan belajar yang telah ditetapkan dan pada akhirnya Standar 

Kompetensi Lulusan yang diharapkan Permen Diknas No: 23 dapat terwujud. 

2.3. HIPOTESIS PENELITIAN 

 Berdasarkan latar belakang, deskripsi teoritis dan kerangka berpikir, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1) Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan modalitas VAK mampu mencapai standar ketuntasan belajar minimal 

pada pokok bahasan Program Linear. 

2) Keterampilan proses siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan modalitas VAK mampu mencapai kriteria  minimal 

kalsifikasi baik. 

3) Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah  

dengan  modalitas VAK lebih besar daripada hasil belajar siswa yang 

menggunakan  model pembelajaran konvensional pada materi Program Linear  

4) Terdapat pengaruh keterampilan proses dalam model pembelajaran berbasis 

masalah dengan modalitas VAK terhadap hasil belajar siswa  pada pokok 

bahasan Program Linear 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan dua kelas sampel, 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Buntet Pesantren Cirebon Jawa Barat pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2007-2008, selama kurang lebih tujuh pertemuan (1 pertemuan 

adalah 2 x 45 menit) tepatnya mulai tanggal 10 Maret sampai dengan 28 Maret 

2008. 

Pada kelas eksperimen digunakan  model pembelajaran berbasis masalah 

dengan modalitas VAK, sedangkan kelas kontrol digunakan model pembelajaran 

konvensional. Pada kelas eksperimen akan dikumpulkan data tentang hasil belajar 

matematika siswa pada materi program linear kemudian diuji apakah hasil belajar 

tersebut dapat mencapai standar ketuntasan belajar minimal, dan selama proses 

pembelajaran berlangsung akan diamati pula keterampilan proses siswa. 

Sedangkan pada kelas kontrol akan dikumpulkan data tentang hasil belajar 

matematika siswa pada materi yang sama.  

Selanjutnya penelitian ini akan melihat perbedaan hasil belajar matematika 

pada materi program linear antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. 

Pada kelas eksperimen akan dianalisis apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara keterampilan proses siswa terhadap hasil belajar matematika pada materi 

program linear. 
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Secara umum pelaksanaan penelitian dapat dilihat dari diagram alur sebagai 

berikut: 

 

  Gambar 3.1. Diagram alur pelaksanaan penelitian 

Penelitian tersebut dilaksanakan dengan desain sebagai berikut :  

Kelas 
Uji Coba 

Kelas eksperimen 
Pembelajaran Berbasis 

l h

• Mengumpulkan data 
• Identifikasi masalah 
• Membuatpemodelan 

Kooperatif learning 
dengan bimbingan 

guru 

KINESTETIK AUDITORI 

VISUAL 
CD 

PEMBELAJARAN 

• Keterampilan proses 
• Memecahkan masalah 

Uji coba 
Instrumen 

• Hasil belajar 

DIBEDAKAN 

Kelas kontrol 
Konvensional 

Analisis 
 Instrumen  

Tes dan 
perangkat 

pembelajaran 

• Hasil belajar 

Data  Tes Awal Siswa Kelas XII IPA MAN Buntet Pesantren Cirebon 
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1) Desain Penelitian pada Hipotesis 1 

Pada hipotesis 1, digunakan desain One-shot case study dengan pola sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

2) Desain Penelitian pada Hipotesis 2 

Pada hipotesis 2, digunakan desain One-shot case study dengan pola sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

3) Desain Penelitian pada Hipotesis 3 

. 

 

 

R O1 X O2  

R O1 K O2 

X            O   

Keterangan :  

X  = treatmen atau perlakuan  

       (Pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas VAK) 

O = Hasil observasi sesudah perlakuan ( hasil belajar matematika)  

X            O   

Keterangan :  

X  = treatmen atau perlakuan  

       (Pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas VAK) 

O = Hasil observasi sesudah perlakuan ( keterampilan proses)  
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4) Desain Penelitian pada Hipotesis 4 

 

 

 

 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII Program Studi 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) MAN Buntet Pesantren Cirebon pada tahun 

pelajaran 2007-2008. Siswa kelas XII Program studi IPA MAN Buntet Pesantren 

Cirebon terdiri dari tiga kelas yaitu kelas XII IPA 1, XII IPA 2 dan XII IPA 3, 

dengan jumlah siswa seluruhnya adalah 127 siswa. Jumlah siswa masing-masing 

kelas ditunjukkan pada Tabel 3.1.  

Keterangan : 

R = Pemilihan secara Random 

O1 = Tes Pengetahuan Awal/ Prasarat  

O2  = Tes hasil belajar  

X = Eksperimen ” Pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis  

   masalah dengan modalitas VAK 

K = Kontrol ” Pembelajaran Konvensional” 

Y X 

Keterangan :  

X = Ketrampilan Proses  

Y = Hasil Belajar  
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Tabel 3.1. Jumlah siswa kelas XII Program Studi IPA MAN Buntet 
Pesantren Cirebon tahun pelajaran 2007 – 2008 

 

No Kelas 
Jumlah siswa 

L P Jumlah 

1 XII IPA-1 15 27 42 

2 XII IPA-2 16 27 43 

3 XII IPA-3 14 28 42 

Total 45 82 127 
 

3.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik Cluster random 

sampling. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri antara lain: siswa 

mendapat materi pembelajaran dengan kurikulum yang sama, siswa diampu oleh 

guru yang sama, siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada kelas yang sama 

dan pembagian kelas tidak ada kelas yang unggulan.  

Dari populasi penelitian, yaitu  siswa kelas XII IPA MAN Buntet pesantren 

Cirebon, ditetapkan 2 kelas untuk dijadikan sampel penelitian. Dengan teknik 

Cluster random sampling terpilih kelas XII IPA-1 sebagai kelas kontrol dan kelas 

XII IPA-3 sebagai  kelas eksperimen.  

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. 

1) Variabel bebas : 

-  Jenis-jenis model pembelajaran 

-  Keterampilan Proses 
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2) Variabel terikat:  

 Hasil  belajar siswa pada materi Program Linear. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Instrumen keterampilan proses 

Instrumen keterampilan proses berisi tentang aktivitas siswa yang dapat 

dinilai melalui pengamatan dan portofolio. Instrumen ini divalidasi oleh para ahli 

dan hasilnya digunakan untuk penelitian (pengambilan data). 

Indikator keterampilan proses siswa meliputi : 

(1) Mengamati 

i. kemampuan dalam memahami masalah. 

ii. kemampuan mengumpulkan data. 

iii. kemampuan menyiapkan materi yang berkaitan dengan masalah. 

(2) Mengklasifikasikan 

i. kemampuan menerjemahkan masalah 

ii. kemampuan membuat pemodelan matematika 

(3) Memprediksi 

i. kemampuan memilih strategi dalam menyelesaikan masalah. 

ii. kemampuan merencanakan penyelesaian masalah 

(4) Menerapkan 

i. kemampuan menyelesaikan masalah.  

ii. kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

(5) Menyimpulkan 
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i. kemampuan membuat kesimpulan 

ii. kemampuan membuat rangkuman 

(6) Mengkomunikasikan 

i. kemampuan mengajukan pertanyaan 

ii. kemampuan menjawab pertanyaan 

iii. kemampuan mengemukakan ide atau gagasan. 

iv. kemampuan berperan dalam diskusi. 

2) Instrumen tes 

Instrumen tes pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa pada pokok bahasan program linear, berbentuk soal essay sebanyak 10 

butir..Sebelum digunakan dalam penelitian, intrumen tes terlebih dahulu diujicoba 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas tes.  

(1) Validitas Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi validitas isi 

berdasarkan validasi oleh ahli.  

(2) Validitas butir 

 Pengujian validitas butir instrumen dilakukan dengan menghitung koefesien 

korelasi antara skor butir soal dengan skor total tes. Soal dianggap valid bila skor 

soal tersebut mempunyai koefesien korelasi signifikan dengan skor total tes 

(Kadir, 2003: 49). Untuk  menghitung koefesien korelasi antara skor butir dengan 

skor total tes, digunakan rumus berikut:  

( )( )∑∑
∑=

22
ti

ti
it

xx

xx
r  
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itr = koefesien korelasi antara skor butir dengan skor total 

∑ 2
tx = jumlah kuadrat deviasi skor dari Xt 

∑ 2
ix = jumlah kuadrat deviasi skor dari Xi  

∑ ti xx = jumlah deviasi skor dari Xt Xi  

 
Dari 10 soal yang diujicoba, diperoleh koefesien korelasi setiap butir sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2. Rekapitulasi koefesien dan status butir  

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

butir1 58.07 83.733 .768 .869 
butir2 58.37 83.287 .705 .873 
butir3 59.07 87.305 .669 .877 
butir4 58.77 85.087 .711 .873 
buitr5 58.88 87.296 .659 .878 
butir6 59.05 86.950 .702 .874 
buitr7 59.07 85.924 .707 .873 
butir8 58.67 86.653 .708 .874 
buitr9 59.28 88.682 .700 .881 
butir10 58.07 98.543 .686 .912 

 

Butir soal dikatakan valid apabila mempunyai nilai r  lebih besar 

dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel dengan banyaknya soal 10 adalah 0.649. 

Pada tabel 3.1 ditunjukan bahwa setiap butir soal mempunyai nilai r lebih besar 

dari r tabel, sehingga semua soal dainggap valid.  

(3) Reliabilitas soal  

Untuk menghitung koefesien reliabilitas degunakan rumus koefesien Alpha 

Cronbach, sebagai berikut : 
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rii =  koefesien reliabilitas tes 
k  =  jumlah butir 
St

2 = Varian skor butir i 
St

2 = Varian skor total ( Kadir, 2003 : 52) 
 
Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS 12 diperoleh koefesien alpha 

sebesar 0,890. Hal ini berarti instrumen cukup reliabel untuk digunakan dalam 

penelitian ini. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan lembar 

observasi siswa, dan tes hasil belajar. Data yang akan dikumpulkan yaitu; 

1) Data tentang  hasil belajar matematika  

Data tentang hasil belajar matematika pada materi program linear terdiri dari 2 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data ini diambil dengan 

metode tes 

2) Data keterampilan proses 

Data keterampilan proses siswa selama pembelajaran diambil dari   lembar 

observasi siswa dan portofolio. 

3.6. Analisis data 

Untuk menganalis data yang telah dikumpulkan digunakan SPSS 12. 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi : 

1) Uji Ketuntasan Belajar 
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Untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa dengan model pembelajaran 

matematika berbasis masalah telah memenuhi ketuntasan yang telah ditetapkan 

maka dapat digunakan analisis Uji –t satu sampel. 

Hipotesis statistik uji t satu sampel adalah  

Ho : rata-rata hasil belajar = 65 

Ha  : rata-rata hasil belajar ≠ 65 

2) Uji Ketuntasan Keterampilan Proses 

Untuk mengetahui apakah keterampilan proses siswa dengan model 

pembelajaran matematika berbasis masalah telah memenuhi standar ketuntasan 

kriteia klasifikasi baik yang telah ditetapkan maka dapat digunakan analisis Uji t 

satu sampel. 

Hipotesis statistik uji t satu sampel adalah  

Ho : rata-rata hasil belajar = 54 

Ha  : rata-rata hasil belajar ≠ 54 

3) Uji perbedaan 

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol maka peneliti membandingkan nilai rata-rata tes 

hasil belajar siswa kelas eksperimen (model pembelajaran berbasis masalah 

dengan modalitas VAK) dengan kelas kontrol (model pembelajaran konvensional) 

dengan menggunakan Analysis Independent T test dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
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Ho :  1σ = 2σ  ; Tidak ada perbedaan varians kedua kelompok  

Ha : 1σ  ≠ 2σ  ; Ada perbedaan varians kedua   kelompok  

Dengan ketentuan  apabila Sig > α , maka Ho diterima, sebaliknya apabila 

Sig < α maka Ho ditolak. Apabila Sig < α maka dilakukan uji lanjut memakai 

equal varian assumed dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : µ1 = µ2 ; (Tidak terdapat perbedaan rerata antara kedua kelompok ) 

Ha :µ1 ≠ µ2 ; (rerata kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok 

kontrol). 

4) Uji analisis regresi 

 Untuk mengetahui adanya pengaruh keterampilan proses terhadap hasil 

belajar digunakan uji regresi, dengan hipotesis  : 

Ho : Tidak terjadi hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel 

terikat 

Ha : Ada hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikat 

Sebelum melakukan analisis regresi, maka terlebih dahulu dilakukan 

pengujian apakah kondisi data sampel telah memenuhi persyaratan analisis 

regresi. Menurut Agus (2006: 171)  persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

analisis regresi adalah : 

1) Sampel diambil secara random (acak) 

2) Variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang kausal, dimana X 

merupakan sebab dan Y merupakan akibat. 
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3) Nilai Y mempunyai penyebaran yang berdistribusi normal 

4) Persamaan tersebut hendaknya benar-benar linier 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara acak melalui 

cluster random sampling dan hubungan antara variabel X ( keterampilan proses) 

dan variabel Y (hasil belajar) merupakan hubungan yang kausal.Untuk  

mengetahui apakah variabel Y berdistribusi normal dilakukan uji normalitas. Pada 

penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji 

normalitas dilakukan pada variabel dependen Y, sedangkan variabel independen 

X diasumsikan bukan merupakan fungsi distribusi, sehingga tidak dilakukan uji 

normalitas.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan Model 

pembelajaran matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK (visual, 

auditorial, dan kinestetik) pada materi program linear. Model pembelajaran 

matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK dikatakan efektif apabila: 

(a) dapat membuat hasil belajar matematika siswa mencapai kriteria ketuntasan 

belajar minimal, (b) dapat membuat keterampilan proses siswa mencapai kriteria 

minimal klasifikasi baik, (c) dapat membuat hasil belajar matematika siswa lebih 

baik daripada pembelajaran matematika secara konvensional, dan (d) 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara keterampilan proses siswa 

terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi program linear. 

Dari populasi penelitian, yaitu siswa kelas XII IPA MAN Buntet Pesantren 

Cirebon pada tahun pelajaran 2007-2008, ditetapkan 2 (dua) kelas untuk dijadikan 

sampel penelitian. Dengan teknik cluster random sampling terpilih kelas XII 

IPA1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XII IPA2 sebagai kelas control.   

Penyebaran sampel dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1.  Penyebaran Sampel 

No Kelas 
Jumlah siswa 

Keterangan
L P Jumlah 

1 XII IPA-1 15 27 42 kontrol 

2 XII IPA-3 14 28 42 eksperimen

Total 29 55 84  
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4.1.1.Data Hasil Belajar Siswa 

1) Data Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Data hasil belajar siswa pada kelas eksperimen diperoleh melalui tes tertulis 

berbentuk soal essay pada materi Program Linear (Lampiran 11). Berdasarkan 

hasil analisa statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS 12, data hasil belajar 

siswa kelas eksperimen mempunyai nilai tertinggi 94 , nilai terendah 38, rata-rata 

69,12, median 70, modus 69, rentang 56, simpangan baku 12,398 dan varians 

153,717. Deskripsi  hasil belajar siswa eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.2 

berikut. 

Tabel 4.2. Deskripsi Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Statistics

eksperimen
42
56

69.12
70.00

69a

12.398
153.717

56
38
94

2903

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang sebaran data hasil 

belajar siswa kelas eksperimen dapat disajikan dalam daftar distribusi frekuensi. 

Daftar distribusi frekuensi hasil belajar siswa kelas eksperimen dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. berikut. 
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Tabel 4.3. Distribusi frekuensi hasil belajar siswa kelas eksperimen 

Hasil Belajar    Frekuensi 
Absolut Kumulatif kurang dari Relatif 

31 - 40 1 1 2,38% 
41 - 50 3 4 7,14% 
51 - 60 4 8 9,52% 
61 - 70 12 20 28,57% 
71 - 80 14 34 33,33% 
81 - 90 6 40 14,29% 
91 - 100  2 42 4,76% 

 

2) Data Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Data hasil belajar siswa pada kelas kontrol diperoleh melalui tes tertulis 

berbentuk soal essay pada materi Program Linear (Lampiran 13 ). Berdasarkan 

hasil analisa statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS 12, data hasil belajar 

siswa kelas kontrol mempunyai nilai tertinggi 86, nilai terendah 36, rata-rata 

63,76, median 65, modus 65, rentang 50, simpangan baku 11,343 dan varians 

128,674. Deskripsi hasil belajar siswa kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut. 

Tabel 4.4. Deskripsi Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 
 
 

N Valid 42 
  

Mean 63.76 
Median 65.00 
Mode 65 
Std. Deviation 11.343 
Variance 128.674 
Range 50 
Minimum 36 
Maximum 86 
Sum 2678 
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Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang sebaran data hasil 

belajar siswa kelas kontrol dapat disajikan dalam daftar distribusi frekuensi. 

Daftar distribusi frekuensi hasil belajar siswa kelas kontrol dapat dilihat pada 

Tabel 4.5. berikut. 

Tabel 4.5. Distribusi frekuensi hasil belajar siswa kelas kontrol 

Hasil Belajar    
Frekuensi 

Absolut Kumulatif kurang dari Relatif 
35 – 40 1 1 2,38% 
41 – 45 1 2 2,38% 
46 – 50 2 4 4,76% 
51 – 55 3 7 7,14% 
56 – 60 3 10 7,14% 
61 – 65 4 14 9,52% 
66 – 70  10 24 23,81% 
71 – 75 7 31 16,67% 
76 – 80 7 38 16,67% 
81 – 85 3 41 7,14% 
86 – 90 1 42 2,38% 

 

4.1.2. Data Keterampilan Proses 

Data keterampilan proses siswa pada kelas eksperimen diperoleh melalui 

lembar observasi dan penilaian portofolio (Lampiran 15). Berdasarkan hasil 

analisis statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS 12, data keterampilan 

proses siswa kelas eksperimen mempunyai nilai tertinggi 69, nilai terendah 38, 

rata-rata 56,48, median 57,5, modus 56, rentang 31, simpangan baku 7,562 dan 

varians 57,192. Deskripsi hasil pengamatan keterampilan proses siswa dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Proses Siswa 

 
Keterampilan proses 

N Valid 42 
Mean 56.48 
Median 57.50 
Mode 56 
Std. Deviation 7.562 
Variance 57.182 
Range 31 
Minimum 38 
Maximum 69 
Sum 2372 

 

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang sebaran data 

keterampilan proses siswa kelas eksperimen dapat disajikan dalam daftar 

distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi keterampilan proses siswa kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7. Distribusi frekuensi keterampilan proses siswa 

Keterampilan 
Proses    

Frekuensi 

Absolut Kumulatif kurang dari Relatif 

35 – 40 1 1 2,38% 

41 – 45 3 4 7,14% 

46 – 50 2 6 4,76% 

51 – 55 8 14 19,05% 

56 – 60 12 26 28,57% 

61 – 65 11 37 26,19% 

66 - 70  5 42 11,90% 

 

Selanjutnya, keterampilan proses siswa dapat diklasifikasikan sebagaimana 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Klasifikasi Keterampilan Proses 

 

Klasifikasi Frekuensi 

Nilai Kategori Absolut Kum > Relatif 

> 65 amat Baik 5 5 11,90% 

54 - 65 Baik 23 28 54,76% 

44 – 53 Cukup 10 38 23,81% 

<44 Kurang 4 42 9,52% 
 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa terdapat 5 siswa termasuk dalam 

kategori amat baik, 23 siswa termasuk dalam kategori baik, 10 siswa termasuk 

dalam kategori cukup, dan 4 siswa termasuk dalam kategori kurang. 

 

4.2.Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui dan menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 12. 

 

4.2.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis pertama, yaitu hasil belajar siswa dengan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas VAK mampu mencapai standar 

ketuntasan belajar minimal pada pokok bahasan Program Linear, digunakan uji 

beda rerata satu sampel. Kriteria ketuntansan belajar minimal yang ditetapkan 

pada penelitian ini adalah 65. 

Hasil perhitungan pengujian hipotesis pertama sebagaimana dalam 

Lampiran 17 dapat disajikan dalam Tabel 4.9 berikut. 
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Tabel 4.9. Output T-Test untuk Hipotesis Pertama 
 

One-Sample Statistics 
 

Hasl Belajar  
Kelas 

Eksperimen 

N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

42 69.12 12.398 1.913 
 
 One-Sample Test 
 

Hasl Belajar  
Kelas 

Eksperimen 

Test Value = 65 

T df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

2.153 41 .037 4.119 .26 7.98 

 
Dari Tabel 4.9 diketahui bahwa nilai t = 2,153 dan sig = 0,037 = 3,7% 

kurang dari 5%. Dengan demikian H0 ditolak, artinya rerata hasil belajar siswa 

kelas eksperimen tidak sama dengan 65. 

Berdasarkan deskripsi data hasil belajar siswa kelas eksperimen yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

modalitas VAK mempunyai rerata 69,12 lebih besar dari 65. Dengan demikian, 

dapat dibuktikan bahwa hasil belajar siswa dengan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan modalitas VAK mampu mencapai standar ketuntasan belajar 

minimal pada pokok bahasan Program Linear. 

 

4.2.2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Untuk Pengujian hipotesis kedua, yaitu keterampilan proses siswa dengan 

Model pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas VAK mampu mencapai 

kriteria minimal klasifikasi baik, digunakan uji beda rerata satu sampel. Kriteria 

minimal klasifikasi baik yang ditetapkan adalah 75% dari skor maksimal 

(75%x72), yaitu 54.  
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Hasil perhitungan pengujian hipotesis kedua sebagaimana dalam Lampiran 

18 dapat disajikan dalam Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10. Output Uji T Satu Sampel untuk Hipotesis Kedua 
 

One-Sample Statistics 
 

Keterampilan proses 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 
42 56.48 7.562 1.167 

 
One-Sample Test 

 

Keterampilan proses 

Test Value = 54 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    Lower Upper 

2.122 41 .040 2.476 .12 4.83 

 

Dari Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai t = 2,122 dan sig = 0,040 = 4% 

kurang dari 5%. Dengan demikian H0 ditolak, artinya rerata keterampilan proses 

siswa kelas eksperimen tidak sama dengan 54 

Berdasarkan deskripsi data, keterampilan proses siswa kelas eksperimen 

mempunyai rerata 56,48 lebih besar dari 54. Dengan demikian, dapat dibuktikan 

bahwa keterampilan proses siswa dengan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan modalitas VAK mampu mencapai kriteria minimal klasifikasi baik. 

 

4.2.3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

 Untuk menguji bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah  dengan  modalitas VAK lebih baik daripada hasil 
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belajar siswa yang menggunakan  model pembelajaran konvensional pada materi 

Program Linear, digunakan uji beda rerata dua sampel.  

Sebelum dilakukan uji beda rerata dua sampel, maka terlebih dahulu harus 

ditunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut homogen. Untuk uji homogenitas 

peneliti mengambil data dari nilai rapot siswa kelas eksperimen dan siswa kelas 

kontrol. pada semester ganjil. Dengan menggunakan SPSS 12 diperoleh rerata 

nilai rapot kelas kontrol 73,26 dan kelas eksperimen 75,40. 

Tabel 4.11. Rerata Nilai Rapot kelas Eksperimen dan Kontrol 

 kelas N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Rapot 1 42 73.26 7.561 1.167 

 2 42 75.40 8.311 1.282 
 

Hasil uji homogenitas disajikan dalam Tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.12. Output Uji homogenitas 
 

 

Dari Tabel 4.12 diketahui bahwa nilai F = 0,391 dan sig = 0,533 = 53,3 % 

lebih dari 5%, maka H0 diterima, artinya variansi nilai rapot matematika antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah tidak berbeda. Karena kedua kelas 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 
Equal 
variances 
assumed 

.391 .533 -1.236 82 .220 -2.143 1.734 -5.592 1.306 

Equal 
variances not 
assumed 

    -1.236 81.2
78 .220 -2.143 1.734 -5.592 1.307 
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memiliki varian yang tidak berbeda, maka dipilih asumsi varian yang sama (Equal 

variance assumed). Dari Tabel 4.12 diperoleh nilai sig = 0,220 = 22% lebih dari 

5%, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan rerata nilai rapot antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen.  

 Selanjutnya akan dilakukan uji beda rerata dua sampel, untuk mengetahui 

apakah rerata kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hasil uji beda 

rerata dua sampel disajikan dalam Tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13. Output T-Test untuk Hipotesis Ketiga 

Group Statistics

42 69.12 12.398 1.913
42 63.76 11.343 1.750

kelas
1
2

ujibanding
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.019 .890 2.066 82 .042 5.357 2.593 .199 10.515

2.066 81.360 .042 5.357 2.593 .198 10.516

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

ujibanding
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

Dari Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai F = 0,019 dan sig = 0,890 = 89 % 

lebih dari 5%, maka H0 diterima, artinya variansi hasil belajar matematika antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah tidak berbeda. Karena kedua kelas 

memiliki varian yang tidak berbeda, maka dipilih asumsi varian yang sama (Equal 

variance assumed). Dari Tabel 4.13 diperoleh nilai sig = 0,042 = 4,2% kurang 

dari 5%, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan rerata hasil belajar siswa 

yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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Berdasarkan deskripsi data, rerata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

(69,12) lebih besar daripada rerata hasil belajar siswa kelas kontrol (63,76). 

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah  dengan  modalitas VAK lebih baik 

daripada hasil belajar siswa yang menggunakan  model pembelajaran 

konvensional pada materi Program Linear. 

4.2.4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh keterampilan proses dalam 

model pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas VAK terhadap hasil 

belajar siswa  pada pokok bahasan Program Linear digunakan uji regresi linear 

sederhana. 

1) Uji Prasyarat analisis regresi  

Sebelum melakukan uji analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas pada variabel Y. Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan 

adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan uji normalitas disajikan dalam 

Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14. Output Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

42
69.12

12.398
.126
.085

-.126
.814
.522

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

eksperimen

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 



70 
 

 
 

Dari Tabel 4.14 diketahui bahwa nilai sig = 0,522 = 52,2% lebih besar dari 

5%, sehingga H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Y 

normal. Kesimpulan ini dapat didukung dengan histogram variabel Y berikut. 

-3 -2 -1 0 1 2

Regression Standardized Residual

0

2

4

6

8

10

12

Fre
que

ncy

Mean = -9.08E-16
Std. Dev. = 0.988
N = 42

Dependent Variable: eksperimen

Histogram

 

Gambar 4.4. Histogram Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

 

Berdasarkan histogram pada Gambar 4.4 diketahui bahwa hasil belajar 

siswa kelas eksperimen mempunyai rerata = (-9,03)(10-16) yang mendekati 0 dan 

standar deviasi = 0,988 yang mendekati 1. Dengan demikian variabel Y dikatakan 

normal. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob

0.0
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

Gambar 4.5. Output Normal P-Plot of Regression Standaridized Residual 
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Demikian juga jika dilihat dari output normal P-Plot of Regression 

standaridized Residual (Gambar 4.5), data variabel Y mendekati garis diagonal. 

Hal ini menunjukkan bahwa simpangan terhadap distribusi normal sangat kecil. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel dependen Y merupakan distribusi 

normal. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat dapat disimpulkan bahwa semua prasyarat 

analisis regresi terpenuhi, sehingga analisis regresi dapat dilakukan. 

2) Analisis Regresi Linier 

Pada penelitian ini dilakukan analisis regresi linier sederhana, karena hanya 

mempunyai satu variabel independen X yaitu keterampilan proses. Langkah-

langkah analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

(1) Menentukan Persamaan Regresi 

Untuk menentukan persamaan regresi, dapat dilihat Tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15. Koefesien Persamaan Regresi 
 

   Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta     

1 Constant -5.957 8.645  -.689 .495 
  Ketr. 

Proses 1.329 .152 .811 8.761 .000 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh nilai a = -5,957 dan b = 1,329, sehingga 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : XY 329,1957,5ˆ +−=   
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(2) Menguji signifikansi koefesien regresi 

Uji signifikansi koefesien regresi dilakukan untuk mengetahui apakah 

persamaan regresi yang diperoleh adalah linier. Hasil analisis uji signifikansi 

koefsien regresi dapat disajikan dalam Tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16. Uji Signifikansi Koefsien Regresi 
 ANOVA(b) 
 

Model  Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 4143.064 1 4143.064 76.747 .000(a) 
 Residual 2159.341 40 53.984   
 Total 6302.405 41    

a  Predictors: (Constant), ketrampilanproses 
b  Dependent Variable: eksperimen 
 

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa nilai F = 76,747 dan nilai sig = 

0,000 = 0% kurang dari 5%, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

persamaan tersebut linier. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y 

dapat dilihat dari output model sumary berikut. 

Tabel 4.17. Output Model Summary 

Model Summary(b) 

 
a  Predictors: (Constant), ketrampilanproses 
b  Dependent Variable: eksperimen 
 

Dari Tabel 4.17 diperoleh nilai R square = 0,657 = 65,7%, menunjukkan 

nilai yang signifikan. Artinya variabel X memberikan pengaruh terhadap variabel 

Y sebesar 65,7%, dan masih ada pengaruh variabel lain diluar X sebesar 34,3%. 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .811(a) .657 .649 7.347 1.941 
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Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka kebenaran hipotesis 

keempat dapat dibuktikan, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

keterampilan proses dalam model pembelajaran berbasis masalah dengan 

modalitas VAK terhadap hasil belajar siswa  pada pokok bahasan Program Linear. 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagaimana uraian diatas, 

menunjukkan bahwa : 

Pertama, pada pengujian hipotesis pertama, diperoleh nilai t = 2,153 dan sig 

= 0,037 =3,7% kurang dari 5%, berarti H0 ditolak. Artinya rerata hasil belajar 

siswa kelas eksperimen lebih besar dari 65. Dengan demikian hipotesis pertama 

diterima, artinya hasil belajar siswa pada materi program linear dengan model 

pembelajaran matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK dapat 

mencapai kriteria ketuntasan belajar minimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

rerata hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen sebesar 69,12 melebihi 

kriteria ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan sebesar 65. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Sinaga (1999: 9) yang menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran dengan menggunakan proses pembelajaran berbasis masalah dapat 

mencapai ketuntasan belajar. 

Kedua, pada pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa nilai t = 2,122 dan 

sig = 0,040 = 4% kurang dari 5%, berarti H0 ditolak, artinya rerata keterampilan 

proses siswa kelas eksperimen tidak sama dengan 54. Dengan demikian hipotesis 

kedua diterima, artinya hasil keterampilan proses siswa pada materi program 
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linear dengan model pembelajaran matematika berbasis masalah dengan modalitas 

VAK dapat mencapai kriteria minimal klasifikasi baik. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan rerata keterampilan proses siswa kelas eksperimen sebesar 57,33 melebihi 

kriteria minimal klasifikasi baik yang telah ditetapkan sebesar 54. Hal ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dengan modalitas 

VAK merupakan : (a) Pembelajaran yang berpusat pada proses berpikir ilmiah 

dan tidak hanya mementingkan pada hasil. (b) Pembelajaran berpusat pada siswa 

yang mengutamakan peran siswa dalam proses pembelajaran. Siswa diarahkan 

menemukan sendiri pengetahuan melalui penyelesaian masalah yang dihadapinya 

dan interaksi spontan dengan lingkungannya. (c) Memperhatikan adanya 

perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan kognitif. 

Ketiga, pada pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa nilai F = 0,019 dan 

sig = 0,890 = 89% lebih dari 5%, maka H0 diterima, artinya variansi hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dan  kelas kontrol adalah tidak berbeda. Karena kedua 

kelas memiliki varians yang tidak berbeda, maka dipilih asumsi varian yang sama 

(Equal variance assumed), dan diperoleh nilai sig = 0,042 = 4,2 % kurang dari 

5%, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata  

hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian hipotesis 

ketiga diterima, artinya hasil belajar siswa dengan model pembelajaran 

matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK lebih baik daripada hasil 

belajar siswa dengan model konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rerata 

kelas eksperimen sebesar 69,12 lebih besar daripada nilai rerata kelas kontrol 

sebesar 63,76. 
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Hal ini dapat diduga sebelumnya, karena pembelajaran berbasis masalah 

dengan modalitas VAK dalam pembelajaran matematika pada materi program 

linear memiliki beberapa kelebihan, antara lain sebagai berikut. 

1) Pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran 

yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara 

ilmiah. 

2) Dengan melibatkan semua modalitas yang ada pada siswa, akan menjadikan 

belajar semakin hidup, lebih berarti dan lebih melekat (De Porter dan 

Hernacki, 1999: 86). 

Keempat, pada pengujian hipotesis keempat, diketahui bahwa variabel 

dependen Y  dapat dikatakan mempunyai distribusi normal. Hal ini dapat dilihat 

dari uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov, dimana 

diketahui nilai sig = 0,522 = 52,2% lebih besar dari 5%, berarti H0 diterima 

(variabel Y normal). Selanjutnya dari hasil analisis regresi, diketahui bahwa 

hubungan antara keterampilan proses dan hasil belajar siswa dapat dinyatakan 

dengan persamaan XY 329,1957,5ˆ +−= . Persamaan regresi ini linear, karena dari 

hasil analisis diperoleh nilai F = 76,547 dan nilai sig = 0,000 = 0% kurang dari 

5%. Selanjutnya dari output model sumary diperoleh nilai R square = 0,657 = 

65,7%. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan proses siswa memberikan 

kontribusi terhadap hasil belajar siswa pada materi program linear sebesar 65,7% 

dan masih ada pengaruh variabel lain diluar keterampilan proses sebesar 34,3%. 
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Dengan demikian terdapat pengaruh keterampilan proses terhadap hasil 

belajar siswa dengan model pembelejaran matematika berbasis masalah dengan 

modalitas VAK pada materi program linear. Hubungan antara keterampilan proses 

dan hasil belajar siswa dapat dinyatakan dengan persamaan regresi 

XY 329,1957,5ˆ +−= . Dimana keterampilan proses memberikan kontribusi 

terhadap hasil belajar siswa sebesar 65,7% (R square = 0,657). 

Dengan diterimanya semua hipotesis pada penelitian ini, menunjukkan 

bahwa model pembelajaran matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK 

pada materi program linear dapat dikatakan efektif. .  

 

4.4. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk 

melaksanakan eksperimen. Namun demikian masih terdapat kekurangan atau 

keterbatasan yang muncul, antara lain : 

Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu sekolah (MAN Buntet 

Pesantren Cirebon) dengan sampel relatif kecil. Oleh karena itu generalisasi yang 

lebih luas tidak dapat dilakukan, tetapi hanya terbatas pada populasi yang 

mempunyai karakteristik yang sesuai dengan MAN Buntet Pesantren Cirebon. 

Kedua, kemungkinan terjadinya bias atau saling mempengaruhi antara kelas 

ekperimen, kelas kontrol  dan kelas uji coba karena masih dalam sekolah yang 

sama. 
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Ketiga, variabel penelitian hanya terbatas pada satu aspek yaitu keterampilan 

proses. Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar diabaikan dan belum 

dipertimbangkan, seperti faktor lingkungan, kondisi keluarga, sosial dan ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menjelaskan hasil penelitian 

dan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa model pembelejaran 

matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK pada materi program linear 

dikatakan efektif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan : 

Pertama, hasil belajar siswa pada materi program linear dengan model 

pembelajaran matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK dapat 

mencapai kriteria ketuntasan belajar minimal (KKM = 65) 

Kedua, keterampilan proses siswa pada materi program linear dengan 

model pembelajaran matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK dapat 

mencapai kriteria minimal klasifikasi baik.  

Ketiga, hasil belajar siswa dengan model pembelajaran matematika berbasis 

masalah lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa dengan model konvensional 

(nilai rerata kelas eksperimen sebesar 69,12 lebih besar daripada nilai rerata kelas 

kontrol sebesar 63,76). 

Keempat, terdapat pengaruh keterampilan proses terhadap hasil belajar 

siswa dengan model pembelejaran matematika berbasis masalah dengan modalitas 

VAK pada materi program linear, dan memberikan kontribusi sebesar 65,7% (R 

square = 0,675). 
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5.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran sebagai berikut: 

Pertama, dalam menyampaikan materi program linear hendaknya siswa 

dilatih kemampuannya dalam pemecahan masalah melalui model pembelajaran 

matematika berbasis masalah dengan modalitas VAK 

Kedua, pada proses pembelajaran hendaknya keterampilan proses siswa 

senantiasa diperhatikan karena keterampilan proses mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Ketiga, kepada para guru matematika ataupun peneliti lainnya, hendaknya 

melakukan penelitian yang serupa dengan memperhatikan kekurangan atau 

keterbatasan dalam penelitian ini, misalnya dengan memperluas sampel 

penelitian, memperhatikan aspek lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 
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LLaammppiirraann  11  
  
RReennccaannaa  PPeellaakkssaannaaaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  
 
Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : X II / dua 

Alokasi Waktu     : 2 X 45 menit  

Pertemuan ke   : 1 (satu) 

Standar Kompetensi : Menyelesaikan masalah Program Linear 

Kompetensi Dasar :Menyelesaikan Sistem Pertidaksamaan Linear Dua 

Variabel 

Indikator     

 - Mengenal arti sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

-  Menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan   linear dua variabel 

 

I. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

 

II. Materi Ajar   :  

- Pengertian Sistem Pertidaksamaan linear dua variabel  

- Menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

 

III. Metode Pembelajaran  

 Diskusi Kelompok 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan  

a. Guru mengungkap konsepsi awal dan membangkitkan motivasi belajar  

siswa 

b. Mengulas ulang tentang Persamaan Linear dan menggambar grafiknya. 

c. Membentuk kelompok diskusi masing-masing mempunyai anggota 5-6 

orang  
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Kegiatan Inti 

Fase Visual 

Guru mempresentasikan materi tentang Sistem Pertidaksamaan Linear 

menggunakan CD Pembelajaran melalui LCD 

Fase Auditorial dan Kinestetik 

Siswa secara berkelompok mendiskusikan masalah berikut: 

- menyatakan masalah sehari-hari ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan 

linear dua peubah 

- menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear 

- menyatakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua peubah  

Guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam diskusi tersebut 

Penutup  

     Setiap kelompok membuat kesimpulan dan mengumpulkan sebagai tugas 

portofolio 

 

V. Sumber  dan Media Pembelajaran 

Sumber  

- Buku Paket 

- Buku referensi lain 

- Internet 

Media 

- Laptop  

- LCD 

 

VI. Penilaian 

Penilaian dilakukan melalui pengamatan dan portofolio. 
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RReennccaannaa  PPeellaakkssaannaaaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  
 
Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : X II / dua 

Alokasi Waktu     : 2 X 45 menit  

Pertemuan ke   : 2 (dua) 

Standar Kompetensi : Menyelesaikan masalah Program Linear 

Kompetensi Dasar :Menyelesaikan Sistem Pertidaksamaan Linear Dua 

Variabel 

Indikator     

 - Mengenal arti sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

-  Menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan   linear dua variabel 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

II. Materi Ajar   :  

- Pengertian Sistem Pertidaksamaan linear dua variabel  

- Menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

 

III. Metode Pembelajaran  

 Diskusi Kelompok 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan 

Fase Visual 

Guru mengungkap konsepsi awal dan membangkitkan motivasi belajar  siswa 

melalui presentasi dengan LCD. 

Kegiatan Inti 

Fase Auditorial dan Kinestetik 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan 

sebelumnya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya 
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Penutup 

a. Setiap kelompok membuat kesimpulan dan mengumpulkan sebagai tugas 

portofolio 

b.  Siswa dan guru melakukan refleksi 

c.  Guru memberikan tugas individu (PR) 

 

V. Sumber  dan Media Pembelajaran 

Sumber  

- Buku Paket 

- Buku referensi lain 

- Internet 

Media 

- Laptop  

- LCD 

 

VI. Penilaian 

Penilaian dilakukan melalui pengamatan dan portofolio. 

RReennccaannaa  PPeellaakkssaannaaaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  
 
Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : X II / satu 

Alokasi Waktu     : 2 X 45 menit  

Pertemuan ke   : 3 (tiga) 

Standar Kompetensi     : Menyelesaikan masalah Program Linear 

Kompetensi Dasar    : Merancang model matematika dari masalah program 

linear 

Indikator     

1. Mengenal masalah yang merupakan program linear 

2. Merumuskan model matematika dari masalah program linear 

3. Menentukan fungsi obyektif dan kendala dari program linear 
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I. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat merncang model matematika dari masalah program linear 

II. Materi Ajar   :  

- Model Matematika  

- Fungsi Obyektif dan Fungsi Kendala  

 

III. Metode Pembelajaran  

Diskusi Kelompok 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan 

Apersepsi  : a. membahas PR  

b. mengingat kembali tentang pengertian Sistem Pertidaksamaan 

linear 

Motivasi : Banyak kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. 

Kegiatan Inti 

Fase visual 

Guru mempresentasikan materi tentang Model Matematika menggunakan 

LCD 

Fase auditorial dan kinestetik 

Siswa secara berkelompok mendiskusikan masalah berikut: 

- menyatakan masalah sehari-hari ke dalam model matematika 

- merancang dan merumuskan fungsi obyektif dan fungsi kendala dari 

masalah program linear. 

Guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam diskusi tersebut 

Penutup   

   - Setiap kelompok membuat kesimpulan dan mengumpulkan sebagai tugas 

portofolio 

 

V. Sumber  dan Media Pembelajaran 

Sumber  
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- Buku Paket 

- Buku referensi lain 

- Internet 

Media 

- Laptop  

- LCD 

 

VI. Penilaian 

Penilaian dilakukan melalui pengamatan dan portofolio. 

 

RReennccaannaa  PPeellaakkssaannaaaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  
 
Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : X II / satu 

Alokasi Waktu     : 2 X 45 menit  

Pertemuan ke   : 4 (empat) 

 

Standar Kompetensi       : Menyelesaikan masalah Program Linear 

Kompetensi Dasar     : Merancang model matematika dari masalah program 

linear 

Indikator     

1. Mengenal masalah yang merupakan program linear 

2. Merumuskan model matematika dari masalah program linear 

3. Menentukan fungsi obyektif dan kendala dari program linear 

 

I. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat merncang model matematika dari masalah program linear 

 

II. Materi Ajar   :  

- Model Matematika  

- Fungsi Obyektif dan Fungsi Kendala  
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III. Metode Pembelajaran  

Diskusi Kelompok 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan  

Fase Visual 

Guru mengungkap konsepsi awal dan membangkitkan motivasi belajar  siswa 

melalui presentasi dengan menggunakan LCD 

 

Kegiatan Inti 

Fase Auditorial dan Kinestetik 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan  

sebelumnya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya 

 

Penutup 

a.  Setiap kelompok membuat kesimpulan dan mengumpulkan sebagai tugas   

portofolio 

b. Siswa dan guru melakukan refleksi 

c.  Guru memberikan tugas individu (PR) 

 

V. Sumber  dan Media Pembelajaran 

Sumber  

- Buku Paket 

- Buku referensi lain 

- Internet 

Media 

- Laptop  

- LCD 
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VI. Penilaian 

Penilaian dilakukan melalui pengamatan dan portofolio. 

 

RReennccaannaa  PPeellaakkssaannaaaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  
 
Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : X II / satu 

Alokasi Waktu     : 2 X 45 menit  

Pertemuan ke   : 5 (lima) 

Standar Kompetensi   

Menyelesaikan masalah Program Linear 

Kompetensi Dasar   

Menyelesaikan Model Matematika dari masalah program linear dan 

penafsirannya 

Indikator     

1.  Menentukan nilai optimum dari fungsi obyektif 

2.  Menafsirkan solusi dari masalah program linear 

 

I. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat menentukan nilai optimum dari fungsi obyektif pada masalah 

program linear 

 

II. Materi Ajar   :  

- Nilai optimum dari fungsi obyektif 

 

III. Metode Pembelajaran  

 Diskusi Kelompok 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan  

 Apersepsi :a. Membahas PR 
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b. Mengingat kembali tentang sistem pertidaksamaan linear dan 

model matematika 

Kegiatan Inti 

Fase visual 

Guru mempresentasikan materi tentang Nilai optmum dari fungsi obyektif pada 

program linear. 

Fase Auditorial dan Kinestetik 

Siswa secara berkelompok mendiskusikan masalah berikut: 

- menentukan nilai optimum dari fungsi obyektif penyelidikan titik-titik sudut 

daerah penyelesaian 

- menentukan nilai optimum dari fungsi obyektif penyelidikan titik-titik sudut 

daerah penyelesaian 

Guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam diskusi tersebut 

Penutup 

Setiap kelompok membuat kesimpulan dan mengumpulkan sebagai tugas 

portofolio 

 

V. Sumber  dan Media Pembelajaran 

Sumber  

- Buku Paket 

- Buku referensi lain 

- Internet 

Media 

- Laptop  

- LCD 

VI. Penilaian 

Penilaian dilakukan melalui pengamatan dan portofolio. 
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RReennccaannaa  PPeellaakkssaannaaaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  
 
Mata Pelajaran    : Matematika 

Kelas/Semester   : X II / satu 

Alokasi Waktu     : 2 X 45 menit  

Pertemuan ke   : 6 (enam) 

Standar Kompetensi   

Menyelesaikan masalah Program Linear 

Kompetensi Dasar   

Menyelesaikan Model Matematika dari masalah program linear dan 

penafsirannya 

Indikator     

1.  Menentukan nilai optimum dari fungsi obyektif 

2.  Menafsirkan solusi dari masalah program linear 

 

I. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat menentukan nilai optimum dari fungsi obyektif pada masalah 

program linear 

 

II. Materi Ajar   :  

- Nilai optimum dari fungsi obyektif 

 

III. Metode Pembelajaran  

 Diskusi Kelompok 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendahuluan  

Fase Visual 

Guru mengungkap konsepsi awal dan membangkitkan motivasi belajar  siswa 

melalui presentasi dengan mengunakan LCD 
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Kegiatan Inti 

Fase Auditorial dan Kinestetik 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan  

sebelumnya dan ditanggapi oleh kelompok lainnya 

Penutup 

a. Setiap kelompok membuat kesimpulan dan mengumpulkan sebagai tugas 

portofolio 

b.  Siswa dan guru melakukan refleksi 

V. Sumber  dan Media Pembelajaran 

Sumber  

- Buku Paket 

- Buku referensi lain 

- Internet 

Media 

- Laptop  

- LCD 

VI. Penilaian 

Penilaian dilakukan melalui pengamatan dan portofolio. 

 

       Cirebon, 1 Januari 2008 

Mengetahui            Guru Mata Pelajaran 

Kepala MAN Buntet Pesantren 

 

 

Drs. H. Masykur, M.Pd     Zaenal Arifin, S.Pd. 

NIP : 150 219 465      NIP. 150 317 425 
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Lampiran 2 
 

Kisi–kisi Tes Hasil Belajar Matematika 

Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : Program Linear 
Semester  : 3 (dua) 
Waktu   : 90 Menit 
 

 
Keterangan : 
C2 = Pemahaman 
C3 = Penerapan 
C4 = Analisi 
C5 = Sintesis 
C6 = Evaluasi  
 
 

N
o Pokok Bahasan dan Indikator 

No 
Soal  C2  C3 C4 C5 C6 

1 Sistem Pertidaksamaan linear       
 Siswa dapat: 

1. menggambar grafik himpunan 
penyelesaian sistem 
pertidaksamaan linear. 

1 
2 

X 
X    

 

 2. dapat menentukan sistem 
pertidaksamaan linear jika 
diketahui grafik himpunan 
penyelesainnya 

3  

 

X 

 

 

2 Model matematika.       
 Siswa dapat menentukan model 

matematika dari masalah yang 
dihadapi 

 

4 
5 

X X  

 

 

3 Optimasi       
 Siswa dapat menentukan nilai 

optimum (maksimum atau 
minimum) dari fungsi obyektif.  

6 
7 

X X 
  

 

4 Kaidah program linear. 
 

      

 Siswa dapat: 
1. menentukan fungsi kendala dan 

fungsi tujuan dari suatu masalah 
yang     dihadapi. 

8 

 

 X 

 

X 

 
 
 

2. menyelesaikan masalah yang 
dihadapi dengan program linear  

9 
10   

 X 
X 

X 
X 
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Lampiran 3 
 

Tes Hasil Belajar Matematika 
Sekolah  : MAN Buntet Pesantren Cirebon 
Kelas / Program  : XII IPA 
Semester  : 2 (dua) 
Pokok Bahasan  : Program Linear 
 
1. Gambarkan pada diagram Cartesius himpunan penyelesaian dari sistem 

pertidaksamaan berikut:  

0;0;2045;63;77 ≥≥≥+≥+≥+ yxyxyxyx  untuk Ryx ∈,  

2. Tentukan sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah yang diarsir 

pada gambar berikut :  

 

3. Sebuah daerah berbentuk segitiga melalui titik ( 6,0), (4,0) dan (3,0). Tentukan 

sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah tersebut. 

4. Susunlah model matematika dari ungkapan berikut ini, kemudian tentukan 

daerah himpunan penyelesaiannya. 

Nilai y tidak melebihi 3x 

Nilai untuk 3y dikurangi x tidak kurang dari 3 

Nilai maksimum untuk jumlah 3x dan 5y adalah 60 

Jumlah x dan y tidak kurang dari 4  

5. Suatu perusahaan roti mempunyai dua buah pabrik, yaitu pabrik A dan pabrik 

B. Pabrik A setiap jam menghasilkan 20 kg roti berkualitas tinggi, 60 kg 

berkualitas sedang dan 100 kg berkualitas rendah. Pabrik B setiap hari 

menghasilkan 40 kg roti untuk masing-masing kualitas. Perusahaan tersebut 

membutuhkan roti berkualitas tinggi, sedang, dan rendah berturut-turut 1600 

x 2  3 

 3 

 4 

y 
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kg, 3200 kg, dan 4000 kg. Jika banyaknya jam pabrik A memproduksi 

dinyatakan dengan x dan banyaknya jam pabrik B memproduksi dinyatakan 

dengan y, tentukan model matematikanya! 

6. Daerah yang diarsir pada gambar dibawah merupakan  himpunan penyelesaian 

suatu sistem pertidaksamaan linear. Tentukan nilai minimum fungsi obyektif 

f(x,y) = 2x +3y pada daerah yang diarsir. 

 
7. Diketahui sistem pertidaksamaan 32;6;0;4;1 ≥+≤+≥≤≥ yxyxyxx . 

Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi obyektif 

yxyxf 24),( += .  

8. Sebuah pabrik memproduksi dua macam ban, yaitu kualitas A dan kualitas B. 

Ban kualitas A diproses melalui tiga mesin, sedangkan ban kualitas B diproses 

melalui dua mesin. Setiap ban kualitas A diproses secara berurutan selama 2 

menit pada mesin I, 8 menit pada mesin II dan 10 menit pada mesin III. 

Sedangkan setiap ban kualitas B diproses secara berurutan selama 5 menit 

pada mesin I dan 4 menit pada mesin II. Keuntungan bersih yang diperoleh 

dari penjualan tiap unit ban kualitas A dan ban kualitas B masing-masing Rp 

40.000,00 dan Rp 30.000,00. Kapasitas pengoperasian masing-masing mesin 

setiap harinya 800 menit. Jika setiap ban yang diproduksi senantiasa laku 

terjual, berapa unit masing-masing ban harus diproduksi setiap harinya agar 

keuntungan perusahaan tersebut maksimum? 

9. Seorang anak pencari botol minuman kosong, menargetkan membeli tidak 

lebih dari 100 botol tipe kecil dan tipe besar. Harga beli dan keuntungan tiap 

4 

4 

 8 

6 
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botol kecil berturut-turut Rp40,00 dan Rp10,00, sedangkan harga beli dan 

keuntungan tiap botol besar berturut-turut Rp100,00 dan Rp40,00. 

a. Jika anak itu mempeunyai modal sebanyak Rp8800,00, berapakah banyak 

tiap tipe itu harus dibeli dan dijualnya untuk mendapatkan keuntungan 

maksimum? Berapakah besar keuntungan itu? 

b. Seandainya anak itu akan membeli tepat 100 botol dengan kedua tipe 

tersebut untuk dijual, berapakah banyak botol tiap tipe harus dibeli dan 

dijual agar keuuntungannya maksimum? Berapakah besar keuntungan 

tersebut? 

10. Seorang peternak membeli 2 jenis makanan ayam yaitu cap Jempol dan cap 

Kelinci. Setiap 1 kg makanan ayam cap jempol mengandung 10 unit 

antribiotik A dan 3 unit antibiotik B, sementara 1 kg makanan ayam cap 

kelinci mengandung 5 unit antibiotik A dan 12 unit antibiotik B. Setiap hari 5 

ekor ayam membutuhkan sekurang-kurangnya 60 unit antibiotik A dan 48 unit 

antibiotik B. Jumlah makanan cap jempol dan cap kelinci untuk 5 ekor ayam 

setiap hari minimal 10 kg. Jika harga perkilogram cap jempol Rp10.000,00 

dan cap kelinci Rp20.000,00, berapa kilogram kedua jenis makanan yang 

diperlukan 5 ekor ayam setiap hari agar pengeluaran biaya sekecil mungkin? 

Tentukan besar biaya minimum tersebut? 
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Lampiran 4 

Kunci jawaban 

 

1. Grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 

0;0;2045;63;77 ≥≥≥+≥+≥+ yxyxyxyx  

a. Pertidaksamaan: 77 ≥+ yx  

Menggambar garis 77 =+ yx  

Menentukan daerah yang diarsir. 

Ambil titik (0,0), diperoleh 

70700.777 ≥⇒≥+⇒≥+ yx  (salah) 

Jadi (0,0) bukan daerah penyelesaian, maka daerah diatas garis diarsir 

b. Pertidaksamaan: 63 ≥+ yx  

Menggambar garis 63 =+ yx  

Menentukan daerah yang diarsir. 

Ambil titik (0,0), diperoleh 

6060.3063 ≥⇒≥+⇒≥+ yx  (salah) 

Jadi (0,0) bukan daerah penyelesaian, maka daerah diatas garis diarsir 

c. Pertidaksamaan: 2045 ≥+ yx  

Menggambar garis 2045 =+ yx  

Menentukan daerah yang diarsir. 

Ambil titik (0,0), diperoleh 

200200.40.52045 ≥⇒≥+⇒≥+ yx  (salah) 

Jadi (0,0) bukan daerah penyelesaian, maka daerah diatas garis diarsir 

d. 0≥x , daerah disebelah kanan sumbu y diarsir 

e. 0≥y , daerah diatas sumbu x diarsir 

Jadi grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 

0;0;2045;63;77 ≥≥≥+≥+≥+ yxyxyxyx adalah 
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2.  

 

 

 

 

 

 

i) 4x + 2y = 8 atau 2x + y = 4 

Daerah yang diarsir diatas garis, sehingga pertidaksamaannya 2x + y ≥ 4 

ii) 3x + 3y = 9 atau x + y = 3 

Daerah yang diarsir diatas garis, sehingga pertidaksamaannya x + y ≥ 3 

iii) 4x + 3y = 12   

Daerah yang diarsir dibawah garis, sehingga pertidaksamaannya 4x + 3y ≤ 12 

Jadi sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah yang diarsir adalah 

2x + y ≥ 4, x + y ≥ 3, 4x + 3y ≤ 12, x  ≥ 0, dan y  ≥ 0 

3. Sebuah daerah berbentuk segitiga melalui titik ( 6,0), (4,0) dan (0,3).  

 
4  6 

3 

4 

2 

 6 

5 

7 

x 2  3 

 3 

 4 
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i) Persamaan garis yang melalui titik (4,0) dan (0,3) adalah 3x + 4y = 12 

Daerah yang diarsir diatas garis maka pertidaksamaannya adalah  3x + 4y 

≥12 

ii) Persamaan garis yang melalui titik (6,0) dan (0,3) adalah 3x + 6y = 18 

Daerah yang diarsir diatas garis maka pertidaksamaannya adalah  x + 2y ≤ 6 

Sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah tersebut adalah  

3x + 4y ≥ 12, x + 2y ≤ 6, x  ≥ 0, dan y  ≥ 0 

4. Diketahui ungkapan berikut : 

Nilai y tidak melebihi 3x   

Nilai untuk 3y dikurangi x tidak kurang dari 3 

Nilai maksimum untuk jumlah 3x dan 5y adalah 60 

Jumlah x dan y tidak kurang dari 4  

Model matematika dari ungkapan diatas adalah 

i. y ≤ 3x   iii. 3x + 5y ≤ 60 

ii. 3y –x ≥ 3   iv. x + y ≥ 4 

 

5 Diketahui 

Jenis Tinggi Sedang Rendah 

Pabrik A  20 kg 60 kg 100 kg 

Pabrik B  40 kg 40 kg 40 kg 

Kebutuhan  1600 kg 3200 kg 4000 kg 

 

Misalkan : banyaknya jam pabrik A memproduksi dinyatakan dengan x  

banyaknya jam pabrik B memproduksi dinyatakan dengan y 

Model matematika dari permasalahan diatas adalah  

i) 20x + 40y ≥ 1600 atau x + 2y ≥ 80 

ii) 60x + 40y ≥ 3200 atau 3x + 2y ≥ 160 

iii) 100x + 40y ≥ 4000 atau 5x + 2y ≥ 200 

iv) x ≥ 0 dan y ≥ 0 
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6. Nilai minimum fungsi obyektif f(x,y) = 2x +3y pada daerah yang diarsir. 

 
Garis pembatas : x + 2y = 8 dan 3x + 2y = 12  

Titik potong kedua garis : 

x   + 2y = 8 

3x + 2y = 12  - 

-2x = -4 → x = 2 

subsitusi nilai x = 2 pada persamaan x + 2y = 8 

diperoleh:  2 + 2y = 8 

            2y = 6 → y = 3,   Jadi titik potongnya adalah (2,3) 

Nilai fungsi obyektif f(x,y) = 2x +3y adalah  

 

 

 

 

Nilai minimum fungsi obyektif f(x,y) = 2x +3y pada daerah yang diarsir adalah 

13. 

7. Diketahui sistem pertidaksamaan 42;6;0;4;1 ≥+≤+≥≤≥ yxyxyxx .  

 

(8,0) 2.8 + 3.0 = 16 

(0,6) 2.0 + 3.6 = 18 

(2,3) 2.2 + 3.3 = 13 

 4 1  6 

6 

2 

4 

4 

4 

 8 

6 
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Nilai fungsi obyektif f(x,y) = 4x +2y adalah  

(4,0) 4.4 + 2.0 = 16 

(4,2) 4.4 + 2.2 = 20 

(1.5) 4.1 + 2.5 = 14 

(1,2) 4.1 + 2.2 = 8 

(2,0) 4.2 + 2.0 = 8 

  

Jadi fungsi obyektif f(x,y) = 4x +2y mempunyai nilai maksimum 20 dan nilai 

minimum 8 

8. Diketahui 

Jenis Mesin 1 Mesin 2 Mesin 3 

Kualitas A  2 menit 8 menit 10 menit 

Kualitas B  5 menit 4 menit  

Kapasitas  800 menit 800 menit 800 menit 

 

Misalkan : banyaknya ban kualitas A yang diproduksi dinyatakan dengan x  

banyaknya ban kualitas B yang diproduksi dinyatakan dengan y 

Model matematika dari permasalahan diatas adalah  

i) 2x + 5y ≤ 800  

ii) 8x + 4y ≤ 800 atau 2x + y ≤ 200 

iii) 10x  ≤ 800 atau x ≤ 80 

iv) x ≥ 0 dan y ≥ 0 

Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan, sehingga fungsi obyektifnya 

f(x,y) : 40000 x + 30000 y 

 
80  400 

200 

100 

160 
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Nilai fungsi obyektif f(x,y) = 40000x +30000y adalah  

(80,0) 40000.80 + 30000.0 = 3200000 

(80,40) 40000.80 + 30000.40 = 4400000 

(25, 150) 40000.25 + 30000.150 = 5500000 

(0,160) 40000.0 + 30000.160 = 4800000 

  

Jadi banyaknya masing-masing ban yang harus diproduksi setiap harinya 

agar keuntungan perusahaan tersebut maksimum adalah 25 unit ban kualitas 

A dan 150 unit ban kualitas B. 

9. Misalkan : banyaknya botol tipe kecil yang dibeli dinyatakan dengan x  

banyaknya botol tipe besar yang dibeli dinyatakan dengan y 

Model matematika dari permasalahan diatas adalah  

i) x + y ≤ 100  

ii) 40x + 100y ≤ 8800 atau 2x + 5y ≤ 440 

iii) x ≥ 0 dan y ≥ 0 

Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan, sehingga fungsi obyektifnya   

f(x,y):10 x + 40 y 

Grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear adalah 

 
Nilai fungsi obyektif f(x,y) = 10x + 40y adalah  

(100,0) 10.100 + 40.0 = 1000 

(20,80) 10.20 + 40.80 = 3400 

(0, 88) 10.0 + 40.88 = 3520 

a. Jadi banyaknya masing-masing botol yang harus dibeli agar keuntungannya 

maksimum adalah 88 botol tipe besar, dengan keuntungan Rp 3.520,00.  

220 100 

100 
88 
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b. Jika anak itu akan membeli tepat 100 botol,  maka banyaknya botol tiap tipe 

harus dibeli dan dijual agar keuntungannya maksimum adalah 20 botol tipe 

kecil dan 80 botol tipe besar dengan keuntungan sebesar Rp 3.400,00. 

 

10. Diketahui 

Jenis Antibiotik A Antibiotik B Harga /kg  

Jempol  10 unit 3 unit Rp 10.000,00 

Kelinci  5 unit 12 unit Rp 20.000,00 

Kebutuhan  60 unit 48 unit  

 

Misalkan : banyaknya makanan cap Jempol yang dibeli dinyatakan dengan x  

banyaknya makanan cap Kelinci yang dibeli dinyatakan dengan y 

 

Model matematika dari permasalahan diatas adalah  

i) 10x + 5y ≥ 60 atau 2x + y ≥ 12 

ii) 3x + 12y ≥ 48 atau x + 4y ≥ 16 

iii) x ≥ 0 dan y ≥ 0 

 

Tujuannya adalah meminimalkan pengeeluaran, sehingga fungsi obyektifnya      

f(x,y) : 10000 x + 20000 y 

 

Grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear adalah 

 

 
Nilai fungsi obyektif f(x,y) = 10000x + 20000y adalah  

 16 

12 

6 

4 
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(16,0) 10000.16 + 20000.0 = 160000 

(5,3) 10000.5 + 20000.3 = 110000 

(0,12) 10000.0 + 20000.12 = 240000 

  

Jadi banyaknya masing-masing makanan yang harus dibeli untuk 5 ekor 

ayam setiap harinya agar pengeluarannya minimum adalah 5 kg makanan 

cap Jempol dan 3 kg makanan cap Kelinci dengan biaya minimal sebesar Rp 

110.000,00. 
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Lampiran 5 

 

Indikator Keterampilan Proses 

 

1. Mengamati 

a. kemampuan dalam memahami masalah. 

b. kemampuan mengumpulkan data. 

c. kemampuan menyiapkan materi yang berkaitan dengan 

masalah. 

2. Mengklasifikasikan 

a. kemampuan menerjemahkan masalah 

b. kemampuan membuat pemodelan 

3. Memprediksi 

a. kemampuan memilih strategi dalam menyelesaikan masalah. 

b. kemampuan merencanakan penyelesaian masalah 

4. Menerapkan 

a. kemampuan menyelesaikan masalah.  

b. kemampuan menyelesaikan tugas. 

5. Menyimpulkan 

a.   kemampuan membuat kesimpulan  

b.   kemampuan membuat rangkuman 

6. Mengkomunikasikan 

a. kemampuan mengajukan pertanyaan 

b. kemampuan menjawab pertanyaan 

c. kemampuan mengemukakan ide atau gagasan. 

d. Kemampuan berperan dalam diskusi. 
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Lampiran 6 

Kriteria Penilaian Pengamatan Keterampilan Proses 

 

1. Mengamati 

a. kemampuan dalam memahami masalah 

1) siswa kurang dapat memahami masalah. 

2) siswa dapat memahami sebagian kecil masalah dengan tepat 

3) siswa dapat memahami sebagian besar masalah dengan tepat 

4) siswa dapat memahami seluruh masalah dengan tepat 

b. kemampuan mengumpulkan data 

1) data yang dikumpulkan tidak lengkap 

2) data yang dikumpulkan segian kecil lengkap 

3) data yang dikumpulkan sebagian besar lengkap 

4) data yang dikumpulkan lengkap seluruhnya 

c. kemampuan menyiapkan materi yang berkaitan dengan masalah 

1) materi yang disiapkan tidak sesuai dengan masalah 

2) materi yang disiapkan sebagian kecil sesuai dengan masalah 

3) materi yang disiapkan sebagian besar sesuai dengan masalah 

4) materi yang disiapkan seluruhnya sesuai dengan masalah 

 

2. Mengklasifikasikan 

a. kemampuan menerjemahkan masalah 

1) siswa tidak dapat menerjemahkan masalah dengan tepat 

2) siswa dapat menerjemahkan sebagian kecil masalah dengan tepat 

3) siswa dapat menerjemahkan sebagian besar masalah dengan tepat 

4) siswa dapat menerjemahkan seluruh masalah dengan tepat 

b. kemampuan membuat pemodelan 

1) siswa tidak dapat membuat pemodelan dengan tepat 

2) siswa dapat membuat pemodelan sebagian kecil tepat 

3) siswa dapat membuat pemodelan sebagian besar tepat 

4) siswa dapat membuat pemodelan sangat tepat 
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3. Memprediksi 

a. kemampuan memilih strategi dalam menyelesaikan masalah. 

1) strategi yang dipilih tidak tepat 

2) strategi yang dipilih kurang tepat 

3) strategi yang dipilih sebagian besar tepat 

4) strategi yang dipilh sangat tepat 

b. kemampuan merencanakan penyelesaian masalah 

1) siswa tidak dapat merencanakan penyelesaian masalah  

2) siswa dapat merencanakan penyelesaian masalah tidak disertai rincian 

3) siswa dapat merencanakan penyelesaian masalah sebagian disertai rincian 

4) siswa dapat merencanakan penyelesaian masalah dengan rincian yang 

lengkap 

4. Menerapkan 

a. kemampuan menyelesaikan masalah.  

1) siswa belum tuntas menyelesaikan masalah  

2) siswa dapat menyelesaikan masalah 1 kali 

3) siswa dapat menyelesaikan masalah 2 kali 

4) siswa dapat menyelesaikan masalah lebih dari 2 kali 

b. kemampuan menyelesaikan tugas. 

1) siswa menyelesaikan tugas tidak lengkap dan tidak tepat waktu 

2) siswa menyelesaikan tugas tidak lengkap dan tepat waktu 

3) siswa menyelesaikan tugas secara lengkap dan tidak tepat waktu 

4) siswa menyelesaikan tugas secara lengkap dan tepat waktu 

5.  Menyimpulkan 

a.  kemampuan membuat kesimpulan  

1) kesimpulan yang dibuat tidak sesuai dengan materi 

2) kesimpulan yang dibuat sebagian kecil sesuai dengan materi 

3) kesimpulan yang dibuat sebagian besar sesuai dengan materi 

4) kesimpulan yang dibuat sangat sesuai dengan materi 

b.   kemampuan membuat rangkuman 

1) rangkuman yang dibuat tidak lengkap  
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2) rangkuman yang dibuat sebagian lengkap  

3) rangkuman yang dibuat lengkap  

4) rangkuman yang dibuat sangat lengkap 

 

6. Mengkomunikasikan 

a.  kemampuan mengajukan pertanyaan 

1). siswa bertanya 1 kali 

2). siswa bertanya 2 kali 

3) siswa bertanya 3 kali 

4) siswa bertanya lebih dari 3 kali 

b. kemampuan menjawab pertanyaan 

1) siswa dapat menjawab pertanyaan 1 kali 

2) siswa dapat menjawab pertanyaan 2 kali 

3) siswa dapat menjawab pertanyaan 3 kali 

4) siswa dapat menjawab pertanyaan lebih dari 3 kali 

c.  kemampuan mengemukakan ide atau gagasan. 

1) siswa mengemukakan ide 1 kali 

2) siswa mengemukakan ide 2 kali 

3) siswa mengemukakan ide 3 kali 

4) siswa mengemukakan ide lebih dari 3 kali 

d. Kemampuan berperan dalam diskusi. 

1) siswa hanya sebagai pendengar 

2) siswa kurang aktif dalam diskusi 

3) siswa aktif dalam diskusi 

4) siswa sangat aktif dalam diskusi 
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Lampiran 7 

 
Rubrik Penskoran Portofolio 
 
 
Tingkatan  
(Level) Deskripsi 

4  
Sangat 
memuaskan 

• Menunjukkan keterampilan pemecahan masalah yang 
menonjol 

• Menunjukkan keterampilan berbahasa yang menonjol 
• Menunjukkan kemampuan berargumentasi yang menonjol 
• Menunjukkan kemampuan membuat hubungan yang 

menonjol 
• Pengorganisasian yang amat baik dan  bersih 
• Melebihi permintaan 

3  
Memuaskan 

• Menunjukkan keterampilan pemecahan masalah yang baik 
• Menunjukkan keterampilan berbahasa yang baik 
• Menunjukkan kemampuan berargumentasi yang baik 
• Menunjukkan kemampuan membuat hubungan yang baik 
• Pengorganisasian yang baik dan  bersih 
• Memenuhi semua permintaan 

2  
Agak 
Memuaskan 

• Kadang-kadang menunjukkan keterampilan pemecahan 
masalah yang baik 

• Kadang-kadang menunjukkan keterampilan berbahasa yang 
baik 

• Kadang-kadang berargumentasi dengan baik 
• Pengorganisasian dapat diterima dan  bersih 
• Memenuhi sebagian besar permintaan 

1  
kurang 
memuaskan 

• Menunjukkan keterampilan pemecahan masalah yang 
sangat rendah 

• Menunjukkan keterampilan berbahasa yang sangat rendah 
• Menunjukkan kemampuan berargumentasi yang sangat 

rendah 
• Pengorganisasian dan kebersihan kurang 
• Tidak memenuhi permintaan 
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Lampiran 8 

LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN PROSES 

Nama Siswa  : 
Kelas   : 

No Aspek yang dinilai Skor  Keterangan 
1 2 3 4 5  

1 Mengamati       
Kemampuan dalam memahami 
masalah. 

      

Kemampuan mengumpulkan data.       
Kemampuan menyiapkan materi 
yang berkaitan dengan masalah. 

      

2 Mengklasifikasikan       
kemampuan menerjemahkan 
masalah 

      

kemampuan membuat pemodelan 
matematika 

      

3 Memprediksi       
kemampuan memilih strategi 
dalam menyelesaikan masalah. 

      

kemampuan merencanakan 
penyelesaian masalah 

      

4 Menerapkan       
kemampuan menyelesaikan 
masalah.  

      

kemampuan menyelesaikan tugas        
5 Menyimpulkan       

kemampuan membuat kesimpulan        
kemampuan membuat rangkuman       

6 Mengkomunikasikan       
kemampuan mengajukan 
pertanyaan 

      

kemampuan menjawab pertanyaan       
kemampuan mengemukakan ide 
atau gagasan. 

      

Kemampuan berperan dalam 
diskusi. 

      

 Jumlah       
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Lampiran 9 

Data Hasil Uji Coba Instrumen Tes Hasil Belajar 
 

No responden Nomor Butir Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 10 8 8 10 8 8 8 10 8 6 84 
2 8 8 5 5 5 8 7 6 8 8 68 
3 4 4 5 5 5 4 4 5 6 4 46 
4 6 8 6 6 6 6 6 8 6 8 66 
5 7 8 8 8 6 6 6 8 6 7 70 
6 8 6 8 8 6 5 6 6 6 8 67 
7 8 6 5 6 6 8 8 6 6 4 63 
8 10 8 6 8 8 8 8 8 5 6 75 
9 6 8 5 5 5 6 5 5 5 6 56 
10 8 8 4 6 6 6 6 5 6 8 63 
11 6 5 5 6 6 6 6 6 8 10 64 
12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 79 
13 7 6 7 6 4 6 7 6 4 6 59 
14 6 8 4 6 4 6 4 5 5 10 58 
15 8 6 7 8 8 8 8 8 5 8 74 
16 8 8 8 8 8 6 6 6 8 8 74 
17 8 8 8 6 6 6 8 8 7 8 73 
18 8 8 5 5 6 7 6 8 6 6 65 
19 10 8 7 8 8 7 8 6 8 6 76 
20 8 8 6 8 5 6 8 5 5 8 67 
21 8 10 6 6 6 8 8 8 8 8 76 
22 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 84 
23 6 4 5 4 5 4 4 6 4 10 52 
24 7 6 7 8 8 5 7 7 5 8 68 
25 7 8 6 6 6 6 5 6 8 8 66 
26 8 8 8 8 8 8 6 8 6 10 78 
27 8 8 6 6 8 6 6 8 6 8 70 
28 7 7 6 8 6 8 7 8 7 8 72 
29 8 6 6 6 4 4 6 6 4 7 57 
30 8 6 6 6 8 8 6 8 6 8 70 
31 4 4 4 6 5 5 4 5 3 8 48 
32 6 6 5 6 8 5 5 6 6 4 57 
33 6 8 8 8 8 6 6 8 6 6 70 
34 6 6 8 6 6 8 8 6 6 6 66 
35 6 6 6 6 6 6 4 5 5 6 56 
36 4 4 2 4 3 4 3 4 4 6 38 
37 6 4 5 4 5 4 4 6 4 4 46 
38 7 6 7 8 8 5 7 7 5 6 66 
39 7 8 6 6 6 6 5 6 8 7 65 
40 8 8 8 6 8 6 6 8 6 7 71 
41 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 62 
42 6 4 6 3 6 4 6 4 4 6 49 
43 8 8 6 8 8 6 6 6 6 10 72 
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Lampiran 10 

 
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes Hasil Belajar 
 
Reliability 

Case Processing Summary

43 100.0
0 .0

43 100.0

Valid
Excluded a

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.890 10

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 

Item Statistics

7.19 1.468 43
6.88 1.607 43
6.19 1.419 43
6.49 1.470 43
6.37 1.431 43
6.21 1.355 43
6.19 1.419 43
6.58 1.367 43
5.98 1.406 43
7.19 1.607 43

butir1
butir2
butir3
butir4
buitr5
butir6
buitr7
butir8
buitr9
butir10

Mean Std. Deviation N
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

butir1 58.07 83.733 .768 .869 
butir2 58.37 83.287 .705 .873 
butir3 59.07 87.305 .669 .877 
butir4 58.77 85.087 .711 .873 
buitr5 58.88 87.296 .659 .878 
butir6 59.05 86.950 .702 .874 
buitr7 59.07 85.924 .707 .873 
butir8 58.67 86.653 .708 .874 
buitr9 59.28 88.682 .700 .881 
butir10 58.07 98.543 .686 .912 

 
 

Scale Statistics

65.26 106.528 10.321 10
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Lampiran 11 

Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 
 
 

No 
responden 

Nomor Butir Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 8 7 6 7 8 7 8 6 8 8 73 
2 5 5 6 4 4 6 5 4 3 3 45 
3 7 7 5 6 8 7 6 6 7 6 65 
4 8 6 6 8 6 6 5 8 6 6 65 
5 6 5 5 4 5 4 4 4 5 6 48 
6 8 6 5 8 6 5 5 6 5 4 58 
7 8 8 6 8 8 8 7 6 8 6 73 
8 6 6 5 4 3 4 5 6 5 4 48 
9 8 8 5 6 7 6 7 6 5 6 64 
10 8 8 5 6 6 8 8 6 6 6 67 
11 8 8 6 8 8 8 7 6 5 6 70 
12 8 6 5 6 7 8 7 6 8 8 69 
13 10 8 8 8 8 8 8 10 8 8 84 
14 8 6 7 8 8 6 9 6 6 5 69 
15 8 8 5 8 7 8 7 6 8 5 70 
16 8 10 7 8 8 8 9 8 8 10 84 
17 8 6 6 6 6 5 4 6 4 4 55 
18 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 40 
19 6 6 6 6 5 7 8 8 8 7 67 
20 8 6 6 6 7 8 7 6 8 8 70 
21 8 8 7 8 8 6 8 8 6 8 75 
22 8 6 6 6 7 8 8 6 7 7 69 
23 10 10 8 8 10 8 10 10 10 10 94 
24 8 10 8 8 8 6 10 8 8 8 82 
25 8 8 6 8 7 8 7 8 8 8 76 
26 8 6 7 8 8 6 9 8 6 8 74 
27 10 8 8 8 8 8 6 8 6 8 78 
28 6 4 6 6 4 5 6 6 6 5 54 
29 8 8 7 8 8 8 10 8 10 8 83 
30 8 6 5 5 7 8 6 5 8 8 66 
31 10 8 6 8 8 8 6 8 10 8 80 
32 10 10 8 10 8 8 10 8 10 10 92 
33 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 82 
34 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 84 
35 10 8 8 10 8 10 8 8 8 8 86 
36 8 6 5 6 6 6 8 8 8 8 69 
37 8 8 6 6 6 8 8 8 8 8 74 
38 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38 
39 8 8 6 6 6 8 8 8 8 8 74 
40 7 8 8 6 6 6 5 6 8 8 68 
41 10 8 6 8 6 6 6 8 8 8 74 
42 8 6 6 5 5 6 6 8 8 8 66 
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Lampiran 12 

 

Deskripsi Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Statistics

eksperimen
42
56

69.12
70.00

69a

12.398
153.717

56
38
94

2903

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

30 40 50 60 70 80 90 100

eksperimen

0

2

4

6

8

10

12

14

Fre
qu

enc
y

Mean = 69.12
Std. Dev. = 12.398
N = 42

Histogram
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Lampiran 13 

Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 
No 
responden 

Nomor Butir Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 6 4 6 3 6 4 6 4 4 5 48 
2 8 8 6 8 8 6 6 6 6 6 68 
3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 38 
4 8 6 6 8 7 7 6 8 6 6 68 
5 7 8 8 8 6 6 6 8 6 6 69 
6 8 6 8 8 6 5 6 6 6 6 65 
7 4 4 5 6 3 4 4 5 5 5 45 
8 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 64 
9 6 8 5 5 5 6 5 5 5 4 54 
10 8 6 5 6 6 8 8 6 6 6 65 
11 10 8 6 8 8 8 8 8 5 6 75 
12 7 6 7 6 4 6 7 6 4 6 59 
13 6 8 4 6 4 6 4 5 5 4 52 
14 10 8 8 10 8 8 8 10 8 8 86 
15 8 8 5 5 5 8 7 6 8 5 65 
16 8 6 7 8 8 8 8 8 5 6 72 
17 8 8 8 8 8 6 6 6 8 8 74 
18 6 6 8 8 4 6 6 5 6 5 60 
19 6 6 6 5 5 6 6 6 8 6 60 
20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 78 
21 8 8 6 8 5 6 8 5 5 5 64 
22 8 10 6 6 6 8 8 8 8 8 76 
23 10 10 8 8 8 8 8 8 8 6 82 
24 8 8 8 6 6 6 8 8 7 7 72 
25 8 8 5 5 6 7 6 8 6 6 65 
26 10 8 7 8 8 7 8 6 8 6 76 
27 8 8 8 8 8 8 6 8 6 6 74 
28 8 8 6 6 8 6 6 8 6 6 68 
29 7 7 6 8 6 8 7 8 7 8 72 
30 8 6 6 6 4 4 6 6 4 6 56 
31 8 6 6 6 8 8 6 8 6 6 68 
32 4 4 4 6 5 5 4 5 3 4 44 
33 6 6 5 6 8 5 5 6 6 6 59 
34 6 8 8 8 8 6 6 8 6 6 70 
35 6 6 8 6 6 8 8 6 6 6 66 
36 6 6 6 6 6 6 4 5 5 6 56 
37 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 36 
38 6 4 5 4 5 4 4 6 4 4 46 
39 7 6 7 8 8 5 7 7 5 5 65 
40 7 8 6 6 6 6 5 6 8 8 66 
41 8 8 8 6 8 6 6 8 6 8 72 
42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 
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Lampiran 14 

Deskripsi Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Statistics

kontrol
42
56

63.76
65.00

65
11.343

128.674
50
36
86

2678

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

 

 

30 40 50 60 70 80 90

kontrol

0

2

4

6

8

10

12

Fre
que

ncy

Mean = 63.76
Std. Dev. = 11.343
N = 42

Histogram
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Lampiran 15 

Data Hasil Pengamatan Keterampilan Proses  
                
No 
Pst. 

1 2 3 4 5 6 portofolio jumlah 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
1 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 60 
2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 40 
3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 57 
4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 4 3 4 50 
5 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 38 
6 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 4 4 59 
7 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 67 
8 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 57 
9 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 59 
10 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 2 2 1 2 2 3 3 4 50 
11 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 62 
12 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 1 2 4 4 56 
13 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 62 
14 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 48 
15 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 61 
16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 68 
17 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 40 
18 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 44 
19 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 54 
20 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 62 
21 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 55 
22 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 54 
23 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 68 
24 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 61 
25 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 58 
26 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 60 
27 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 56 
28 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 53 
29 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 63 
30 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 50 
31 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 62 
32 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
33 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 62 
34 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 64 
35 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 66 
36 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 1 2 4 4 56 
37 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 1 2 4 4 56 
38 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 56 
39 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 58 
40 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 56 
41 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 58 
42 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 54 
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Lampiran 16 

Deskripsi Hasil Pengamatan Keterampilan Proses Siswa 

Statistics

ketrampilanproses
42
56

56.48
57.50

56
7.562

57.182
31
38
69

2372

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
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Mean = 56.48
Std. Dev. = 7.562
N = 42

Histogram
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Lampiran 17 

 
Output T-Test untuk Hipotesis Pertama 
 
 
 
One-Sample Statistics 
 

Hasl Belajar  
Kelas Eksperimen 

N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

42 69.12 12.398 1.913 
 
 One-Sample Test 
 

Hasl Belajar  
Kelas 
Eksperimen 

Test Value = 65 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

2.153 41 .037 4.119 .26 7.98 
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Lampiran 18 

 
Output Uji T Satu Sampel untuk Hipotesis Kedua 
 
 One-Sample Statistics 
 

Keterampilan proses 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

42 56.48 7.562 1.167 

 
 One-Sample Test 
 

Keterampilan proses 

Test Value = 54 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

    Lower Upper 

2.122 41 .040 2.476 .12 4.83 
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Lampiran 19 

Nilai Rapot Mata Pelajaran Matematika Semester Ganjil 
 

No. Pst Eksperimen Kontrol 
1 67 75 
2 78 65 
3 68 65 
4 68 68 
5 69 75 
6 65 78 
7 65 73 
8 64 68 
9 70 68 
10 65 67 
11 75 70 
12 74 69 
13 74 84 
14 90 69 
15 65 70 
16 72 84 
17 74 85 
18 65 75 
19 75 90 
20 78 95 
21 76 75 
22 76 69 
23 82 94 
24 72 72 
25 65 76 
26 76 74 
27 74 78 
28 68 84 
29 72 70 
30 88 65 
31 84 80 
32 85 92 
33 85 82 
34 70 84 
35 66 86 
36 65 69 
37 84 74 
38 90 68 
39 65 74 
40 66 68 
41 72 74 
42 75 66 
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Lampiran 20 

 
Uji Homogenitas 
 
 
 
 
Group Statistics 
 

Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kontrol 42 73.26 7.561 1.167 
Eksperimen 42 75.40 8.311 1.282 
 
 
Independent Samples Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

                Lower Upper 
Equal 
variances 
assumed 

.391 .533 -1.236 82 .220 -2.143 1.734 -5.592 1.306 

Equal 
variances not 
assumed 

    -1.236 81.2
78 .220 -2.143 1.734 -5.592 1.307 
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Lampiran 21 

 
Output T-Test untuk Hipotesis Ketiga 
 
 

Group Statistics

42 69.12 12.398 1.913
42 63.76 11.343 1.750

kelas
1
2

ujibanding
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.019 .890 2.066 82 .042 5.357 2.593 .199 10.515

2.066 81.360 .042 5.357 2.593 .198 10.516

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

ujibanding
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Lampiran 22 

Output Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

42
69.12

12.398
.126
.085

-.126
.814
.522

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

eksperimen

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

-3 -2 -1 0 1 2

Regression Standardized Residual
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N = 42

Dependent Variable: eksperimen

Histogram
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Lampiran 23 

Uji Analisis Regresi Linier 

                       Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta     

1 Constant -5.957 8.645   -.689 .495 
  Ketr. 

proses 1.329 .152 .811 8.761 .000 

 

 ANOVA(b) 
 

Model  Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 4143.064 1 4143.064 76.747 .000(a)
 Residual 2159.341 40 53.984   
 Total 6302.405 41    

a  Predictors: (Constant), ketrampilanproses 
b  Dependent Variable: eksperimen 
 

Model Summary(b) 
 

Model R 
R 
Square 

Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .811(a) .657 .649 7.347 1.941 
a  Predictors: (Constant), ketrampilanproses 
b  Dependent Variable: eksperimen 

 
 

 


