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ABSTRAK 

Prasetiyo, Sofan. 2017. Keefektifan Model Pembelajaran MURDER Terhadap 
Kemampuan Penalaran Matematis dan Self Concept Siswa Kelas X. Skripsi. 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Dwijanto, M.S., Pembimbing II: 

Dra. Sunarmi, MSi. 

Kata Kunci: Model MURDER, Kemampuan Penalaran Matematis, Self Concept.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kemamuan penalaran 

matematis siswa menggunakan model pembelajaran MUDER, (2) untuk 

mengetahui kemamuan penalaran matematis siswa menggunakan model 

pembelajaran MUDER dibandingkan dengan siswa yang mengikuti  pembelajaran 

ekspositori, dan (3) untuk mengetahui self concept siswa dengan menggunakan 

model Pembelajaran MURDER dibandingkan dengan siswa dengan menggunakan 

pembelajaran ekspsitori. 

Metode penelitian menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIA SMA Negeri 1 Kebumen tahun 

ajaran 2016/2017. Sampel diambil dengan teknik simple random sampling.

Sampel yang terpilih ada dua kelas yaitu kelas X MIA E sebagi kelas eksperimen 

dengan mengguakan model pembelajaran MURDER dan kelas X MIA G sebagai 

kelas kontrol dengan pembelajaran ekspositori. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode dokumentasi, metode tes, metode angket, dan metode 

observasi. Analisis data yang digunakan adalah uji ketuntasan dan uji beda rata-

rata. 

Analisis data awal menunjukkan bahwa data dari kedua kelas penelitian 

berdistribusi normal, homogen, dan mempunyai rata-rata yang sama. Hasil 

analisis data akhir menunjukan bahwa: (1) Kemampuan penalaran matematis 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

MURDER telah mencapai ketuntasan belajar individual dan klasikal; (2) 

Kemampuan penalaran matematis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif MURDER lebih baik daripada kemampuan 

penalaran matematis siswa yang mengikuti pembelajaran ekspositori; (3) Self 
concept siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif MURDER lebih baik daripada self concept siswa yang mengikuti 

pembelajaran ekspositori. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang memegang 

peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Tinggi 

rendahnya kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan suatu 

bangsa, oleh karena itu upaya-upaya untuk menciptakan pendidikan yang 

berkualitas harus selalu dilakukan. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu 

pembaharuan pada bidang pendidikan. Selain itu, kemajuan pendidikan suatu 

bangsa dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Adanya upaya 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia diharapkan kualitas pendidikan di 

indonesia lebih berkembang dan mampu bersaing. Untuk mencapainya,

pembaharuan dan penataan pendidikan perlu dilakukan secara berkesinambungan 

agar tercipta pendidikan yang berkualitas.

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting untuk 

dipelajarai. Oleh karena itu, matematika dipelajari disetiap jenjang pendidikan 

mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Dalam 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran 

matematika (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi) telah disebutkan bahwa mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 
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kemampuan bekerjasama. Matematika sebagai wahana pendidikan tidak hanya 

dapat digunakan untuk mencapai satu tujuan, misalnya mencerdaskan siswa, akan 

tetapi dapat pula untuk membentuk kepribadian siswa serta mengembangkan 

keterampilan tertentu. Hal itu mengarahkan perhatian kepada pembelajaran nilai-

nilai dalam kehidupan melalui matematika (Soedjadi, 2000: 7).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan RI nomor 22 Tahun 2006, 

dijelaskan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah 

agar siswa memiliki kemampuan menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa penalaran juga merupakan fokus dalam pembelajaran matematika yang 

harus dikembangkan.

Berkenaan dengan penalaran, National Council of Teacher of Mathematics 

(NCTM, 2000) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika, 

guru harus memperhatikan lima kemampuan matematis yaitu: koneksi 

(connections), penalaran (reasoning), komunikasi (communications), pemecahan 

masalah (problem solving), dan representasi (representations). Salah satu tujuan 

pembelajaran matematika adalah siswa mampu melakukan penyelesaian masalah 

matematika, untuk bisa memecahkan masalah siswa harus bisa memahami 

matematika. Prinsip-prinsip dan standar matematika sekolah dari National 

Council of Teacher Mathematics (NCTM, 2000), menyatakan bahwa kemampuan 

penalaran berperan penting dalam memahami matematika. Oleh karena itu, 

kemampuan penalaran berperan penting dalam proses pemecahan masalah. Selain 
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itu, bernalar secara matematis merupakan suatu kebiasan berpikir, dan layaknya 

suatu kebiasaan, maka penalaran semestinya menjadi bagian yang konsisten 

dalam setiap pengalaman matematis siswa. 

Mullis (dalam Roesnawati, 2013) menyatakan bahwa menurut data TIMSS 

2011 kemampuan rata-rata Indonesia pada tiap domain masih jauh dibawah 

negara Malaysia, Thailand, dan Singapura. Rata-rata presentase paling rendah 

dicapai oleh siswa Indonesia adalah domain kognitif pada level penalaran 

(reasoning) yaitu 17%. Hasil penelitian Priatna sebagaimana dikutip oleh Riyanto 

(2011) menemukan bahwa kualitas kemampuan penalaran dan pemahaman 

matematika siswa belum memuaskan, yaitu masing- masing sekitar 49 % dan 50% 

dari skor ideal. Hal ini menunjukan perlunya peningkatan kemampuan penalaran 

siswa di sekolah dasar dan menengah. Selama ini pembelajaran matematika di 

dalam kelas hanya mengutamakan logika dan kemampuan komputasi (hitung-

menghitung) sehingga penalaran siswa dianggap bukanlah sesuatu yang penting 

dalam pembelajaran matematika. 

Hasil wawancara dengan guru matematika kelas X SMA Negeri 1 Kebumen 

mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran belum tercapai secara optimal. Salah 

satu faktor penyebabnya menurut beliau dikarenakan proses pembelajaran yang 

cenderung masih berpusat pada guru, siswa hanya mendengarkan dan mencatat 

apa yang disampaikan oleh guru dengan sedikit kegiatan diskusi antar siswa atau 

antara siswa dengan guru. Menurut beliau, pada saat pembelajaran matematika 

masih banyak siswa yang jarang bertanya dan memberikan tanggapan atau siswa 

masih cenderung pasif pada waktu pembelajaran berlangsung. Beliau 
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mengungkapkan bahwa pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan 

matematik siswa masih menggunakan pemikiran berdasarkan hafalan dibanding 

melakukan proses bernalar sehingga terjadi banyak kekeliruan yang dilakukan 

siswa ketika menyelesaiakan masalah. Selain itu, saat mengerjakan soal siswa 

tidak mengerjakan dengan serius, siswa masih sering berbicara sendiri diluar topik 

pelajaran, hal itu yang mengakibatkan siswa kurang teliti sehingga masih terdapat 

beberapa kesalahan dalam proses perhitungan dan pembuatan kesimpulan.

Bani (2011) menyatakan bahwa pada aspek penalaran, materi matematika 

dan penalaran matematik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Materi 

matematika dipahami melalui penalaran, dan penalaran dilatih melalui belajar 

matematika. Siswa dapat berfikir dan menalar suatu persoalan matematika apabila 

telah dapat memahami persoalan matematika. Oleh karena itu, guru memiliki 

peranan dalam menumbuhkan kemampuan penalaran matematis dalam diri siswa 

baik dalam bentuk metode pembelajaran yang dipakai maupun dalam evaluasi 

berupa pembuatan soal yang mendukung. 

Keberhasilan siswa dalam pendidikan dapat dilihat dari bagaimana 

kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal tersebut tidak hanya 

dipengaruhi oleh kemampuan kognitif saja, tetapi ada faktor internal dari dalam 

diri siswa yang sangat berpengaruh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

RI nomor 22 Tahun 2006,  dijelaskan bahwa salah satu tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah yaitu diharapkan siswa memiliki sikap menghargai 

keguanaan matematika dalam mempelajarai masalah, serta sikap ulet dan percaya 

diri dalam pemecahan masalah. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pembelajaran 
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matematika tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi menekankan 

pula pada aspek afektif. 

Dalam pembelajaran matematika, sering ditemukan siswa merasa tidak 

percaya diri dalam mengerjakan soal apalagi ketika disuruh guru untuk 

mengerjakannya di depan kelas. Rasa tidak percaya diri tersebut mengakibatkan 

siswa mudah menyerah ketika ada soal yang dianggap sulit. Selain itu, rasa rendah 

diri muncul pada waktu guru meminta siswa untuk mengerjakan soal atau 

membantu temannya yang belum bisa dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu 

siswa merasa dirinya tidak mampu untuk mengerjakannya. Rasa tidak percaya diri 

siswa juga bisa disebabkan karena rasa takut atau khawatir jika mereka melakukan 

kesalahan dalam menjawab soal maka teman-temannya akan mengejeknya. Tidak 

sedikit siswa yang masih menganggap bahwa pelajaran matematika adalah 

pelajaran yang sulit karena dipenuhi dengan angka, simbol, dan rumus-rumus

dengan perhitungan yang harus dipahami. Rasa tidak percaya diri, takut, khawatir, 

dan menganggap matematika itu sulit merupakan anggapan pribadi yang muncul 

dari dalam diri siswa terhadap matematika. Pada ilmu psikologi, tanggapan atau 

persepsi terhadap apa yang kita miliki disebut konsep diri (self concept).

Rakhmat (2011:98) menyatakan bahwa konsep diri adalah pandangan dan 

perasaan kita tentang diri kita. Self concept merupakan cara seseorang 

memandang dirinya sendiri, melihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.

Menurut Hurlock (1978: 6), self concept merupakan gambaran seseorang

mengenai dirinya sendiri yang meliputi fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi

dan prestasi yang telah dicapainya. Sedangkan menurut Soemanto (1998), self 
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concept (konsep diri) adalah pikiran atau persepsi seseorang tentang dirinya

sendiri, merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkah laku. 

Menurut Rahman sebagaimana dikutip oleh Sumartini (2015) menyebutkan 

beberapa self concept positif, diantaranya: bangga terhadap yang diperbuatnya, 

menunjukkan tingkah laku yang mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab, 

mempunyai toleransi terhadap frustasi, antusias terhadap tugas-tugas yang 

menentang, dan merasa mampu mempengaruhi orang lain. Disebutkan pula self 

concept negatif, diantaranya: menghindar dari situasi yang menimbulkan 

kecemasan, merendahkan kemampuan sendiri, merasakan bahwa orang lain tidak 

menghargainya, menyalahkan orang lain karena kelemahannya, mudah 

dipengaruhi orang lain, mudah frustasi, dan merasa tidak mampu.

Self concept siswa bukan merupakan bawaan sejak lahir melainkan 

gambaran yang diperoleh atas penilaian terhadap diri siswa dan pandangan yang 

diberikan orang lain. Rasa tidak percaya diri, takut, dan khawatir yang dirasakan 

siswa menandakan bahwa siswa tersebut memiliki self concept yang negatif. Hal 

itu bisa berpengaruh pada hasil belajar siswa. Pada dasarnya self concept bersifat 

dinamis, dapat berubah sesuai dengan pengalaman, interaksi dengan lingkungan 

dan penilaian orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya usaha-usaha untuk 

mengubah self concept yang negatif agar menjadi self concept positif. Dalam 

pembelajaran matematika, slef concept positif sangat diperlukan untuk dapat 

menumbuhkan pandangan dan sikap positif dalam menyelesaikan soal 

matematika. Oleh karena itu, diperlukan situasi pembelajaran yang menarik 

sehingga dapat menumbuhkan self concept positif pada diri siswa, yaitu situasi 
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yang mendukung siswa untuk percaya diri, rasa tanggung jawab, dan memiliki 

rasa toleransi terhadap teman, serta dapat saling mempengaruhi untuk memiliki 

self concept yang positif.

Self concept yang positif dapat memberikan rasa optimis pada diri siswa 

ketika menghadapi soal-soal yang menantang. Ketika menghadapi soal-soal yang 

menantang, daya nalar siswa akan terus terasah. Hal itu menunjukan bahwa self 

concept berkaitan erat dengan kemampuan penalaran matematis siswa. Untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran dan menumbuhkan self concept siswa

diperlukan upaya mengembangkan suatu pembelajaran yang tepat sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Usaha perbaikan proses pembelajaran melalui upaya 

pemilihan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran 

matematika di sekolah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk 

dilakukan. Oleh karena itu, guru harus lebih kreatif dan berinovasi dalam 

pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan bisa efektif sehingga 

pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan bisa tercapai. 

Model pembelajaran kooperatif Mood-Understand-Recall-Digest-Expand-

Review (MURDER) merupakan salah satu dari sekian banyak model pembelajaran 

kooperatif yang dipandang mampu untuk meningkatkan kemampuan penalaran 

dan self concept siswa. Hakim (2013) menyatakan bahwa model pembelajaran

MURDER merupakan pembelajaran yang diadaptasi dari buku karya Bob Nelson 

“The Complete Problem Solver” yang merupakan gabungan dari beberapa kata 

yang meliputi: (1) Mood (Suasana Hati) adalah istilah bahasa inggris yang artinya 
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suasana hati; (2) Understand (Pemahaman) menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pemahaman 

adalah mengerti benar atau mengetahui benar; (3) Recall (Mempelajari kembali)

adalah usaha aktif untuk memasukkan informasi kedalam ingatan jangka panjang. 

Ini dapat dilakukan dengan “mengikat” fakta kedalam ingatan visual, auditorial, 

atau fisik; (4) Digest/detect (Penelaahan), keberhasilan suatu proses pengajaran 

diukur sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran. Isi atau materi 

pelajaran merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran; (5) 

Elaborate/Expend (Pengembangan), dengan pengembangan maka akan lebih 

banyak mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi yang 

dipelajari; (6) Review (Merangkum) materi pelajaran yang sudah dipelajari. Suatu 

proses pembelajaran akan berlangsung dengan efektif apabila informasi yang 

dipelajari dapat diingat dengan baik dan terhindar dari lupa.

Darmika et al. (2014) mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

MURDER merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat 

membangun motivasi belajar siswa serta peningkatan kedalaman dan luasnya 

pemikiran pada siswa. Sedangkan menurut Berata et al. (2013), model 

pembelajaran kooperatif tipe MURDER menekankan pada kemampuan siswa 

dalam mengkontruksi ulang informasi dan ide yang diterima, memahaminya, yang 

kemudian dikomunikasikan secara lisan ataupun tulisan. Kegiatan berpikir dan 

berdiskusi secara berpasangan pada masing-masing kelompok dapat memberikan 

banyak keuntungan. Siswa secara individu akan terdidik untuk mengembangkan 

pemikirannya karena adanya waktu berpikir dan dapat menyempurnakan 
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konsepsinya melalui kegiatan diskusi. Jumlah anggota kelompok yang kecil 

mendidik siswa untuk senantiasa aktif. Siswa lebih mudah memahami suatu 

materi karena mereka mendapat penjelasan dengan gaya bahasa mereka. 

Ketakutan siswa untuk mengemukakan pendapat juga dapat diminimalisir karena 

pembelajaran berlangsung dalam suasana kebersamaan bukan suasana persaingan

yang dapat membuat siswa merasa tertekan. Siswa juga akan terlatih untuk 

menghargai pendapat orang lain. Guru dapat lebih berkonsentrasi untuk 

mendengarkan jawaban dan mengamati reaksi siswa. Dengan demikian, guru 

dapat mengambil tindakan yang tepat untuk membantu siswa-siswa yang 

dirasakan mengalami kesulitan dalam memahami materi yang dibelajarkan.

Pada proses pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

MURDER, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok heterogen, setiap kelompok 

dituntut untuk menjelaskan pemahamannya baik secara lisan maupun tulisan 

kepada anggota kelompok. Selain itu, Pembelajaran MURDER memberikan 

kesempatan bagi guru untuk memotivasi siswa sehingga mendorong siswa untuk 

bertanggung jawab akan pembelajarannya secara mandiri dan kelompok, 

meringkas pembelajaran melalui pemahaman ide-ide utama materi yang 

dipelajari, sehingga proses mengingat informasi akan menjadi lebih efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Keefektivan Model 

Pembelajaran Kooperatif MURDER Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis 

dan Self Concept Siswa Kelas X ”.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1) Apakah kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh materi 

dengan model pembelajaran kooperatif MURDER memenuhi KKM dan 

presentase ketuntasan belajar klasikal? 

(2) Apakah kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh materi 

dengan model pembelajaran kooperatif MURDER lebih baik daripada 

kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh materi dengan

pembelajaran ekspositori?

(3) Apakah self concept siswa yang memperoleh materi dengan model 

pembelajaran kooperatif MURDER lebih baik daripada self concept siswa 

yang memperoleh materi dengan pembelajaran ekspositori?

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut.

(1) Mengetahui apakah kemampuan penalaran matematis siswa yang 

memperoleh materi dengan model pembelajaran kooperatif MURDER

memenuhi KKM dan presentase ketuntasan belajar klasikal.

(2) Mengetahui apakah kemampuan penalaran matematis siswa yang 

memperoleh materi dengan model pembelajaran kooperatif MURDER lebih 

baik daripada kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh 

materi dengan pembelajaran ekspositori.
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(3) Mengetahui apakah self concept siswa yang memperoleh materi dengan 

model pembelajaran kooperatif MURDER lebih baik daripada self concept

siswa yang memperoleh materi dengan pembelajaran ekspositori.

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat 

penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut.

(1) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengaruh positif 

terhadap hasil belajar matematika siswa dalam mengikuti pembelajaran 

mtematika, serta dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran serta dapat melatih kemandirian dan rasa percaya diri siswa 

sehingga kemampuan penalaran matematis siswa dapat berkembang secara 

maksimal demikian pula dengan self concept siswa.

(2) Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pengalaman dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam menciptakan strategi pembelajaran yang  variatif 

,inovatif, dan efektif sehingga memberikan pengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa. 

(3) Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perbaikan kegiatan pembelajaran di sekolah agar dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Selain itu dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam menentukan 

arah kebijakan untuk kemajuan sekolah sehingga kualitas mutu hasil 

pendidikan dapat meningkat.



12 

 

(4) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh banyak 

pengetahuan kepada peneliti tentang kemampuan penalaran matematis dan 

self concept siswa. Selain itu peneliti juga memeperoleh wawasan tentang 

berbagai model pembelajaran matematika. Peneliti dapat mengetahui hasil 

dari model pembelajaran kooperatif MURDER terhadap kemampuan 

penalaran matematis dan self concept siswa.

1.5 Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan agar diperoleh pengertian yang 

sama tentang istilah dan untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut.

1.5.1 Keefektifan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:374) keefektifan berasal dari 

kata efektif yang berarti dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan) 

dan keefektifan berarti keberhasilan (usaha, tindakan). Keefektifan dalam 

penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu keberhasilan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif MURDER.

Penggunaan model pembelajaran MURDER dikatakan efektif jika:

(1) Kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh materi dengan 

model pembelajaran kooperatif MURDER dapat mencapai ketuntasan belajar.

(2) Kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh materi dengan 

model pembelajaran kooperatif MURDER lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh materi dengan pembelajaran ekspositori.
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(3) Self concept siswa yang memperoleh materi dengan model pembelajaran 

kooperatif MURDER lebih baik daripada self concept siswa yang memperoleh 

materi dengan pembelajaran ekspositori.

1.5.2 Pembelajaran Kooperatif MURDER

Model pembelajaran MURDER adalah pembelajaran kooperatif yang 

mengelompokan siswa menjadi kelompok kecil yang kemudian guru 

mengarahkan setiap kelompok dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai 

berikut: Mood, menciptakan suasana hati yang positif untuk belajar; Understand,

siswa memahami masalah yang diberikan oleh guru; Recall, siswa 

mengungkapkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahan baik secara 

lisan maupun tulisan; Detect, menelaah dan mengoreksi jika ada kesalahan 

terhadap penjelasan yang disampaikan ; Elaborate, siswa mengembangkan ide-ide

pokok masalah terhadap tanggapan, pertanyaan, dan masukan yang muncul pada 

tahap detect; Review, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

1.5.3 Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru. 

Guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran). Pada pembelajaran ekspositori 

siswa mendengarkan penjelasan dari guru sambil mencatat, dilanjutkan dengan 

tanya jawab dan mengerjakan soal latihan. Dalam mengerjakan latihan, siswa 

mengerjakan latihan secara individual atau dapat bertanya kepada teman atau guru 

jika ada yang belum dipahami. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 

kesimpulan pembelajaran dan pemberian tugas pekerjaan rumah.
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1.5.4 Kemampuan Penalaran Matematis 

Kemampuan penalaran matematika dalam penelitian ini adalah suatu proses  

aktivitas berpikir dalam menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan yang 

kebenarannya telah dibuktikan. Menurut NCTM (2009:4) penalaran yaitu bahwa 

penalaran dapat dianggap sebagai proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti 

atau asumsi. Penalaran merupakan bagian penting dari semua disiplin ilmu, 

terutama dalam mendasari ilmu matematika. Seseorang tidak akan dapat 

menyelesaikan permasalahan apabila penlaran matematikanya lemah.

1.5.5 Self Concept 

Self concept merupakan cara seseorang memandang dirinya sendiri, melihat 

kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Self concept (konsep diri) meliputi apa 

yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan tentang diri kita masing-masing, baik 

bersifat psikologi, sosial, dan fisis (Rakhmat, 2009: 98). Fennema dan Sherman 

(1976) menyebutkan bahwa siswa memiliki konsep diri yang baik jika memiliki 

indikator sebagai berikut. 

(1) Dapat menerima pujian tanpa berpura-pura rendah hati dan menerima 

penghargaan tanpa merasa rendah diri.  

(2) Memandang sikap guru secara positif selama proses belajar mengajar.  

(3) Percaya diri dalam mengikuti setiap tahapan proses belajar matematika, 

seperti saat berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi.  

(4) Memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan dan 

menyelesaikan permasalahan matematika. 
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(5) Memiliki motivasi tinggi dalam belajar dan menyelesaikan permasalahan 

matematika. 

(6) Yakin bahwa matematika berguna dalam setiap kegiatan dan kehidupannya 

sekarang maupun yang akan datang.

1.5.6 Kriteria Ketuntasan Minimal

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan kriteria paling rendah atau 

batas minimal untuk menyatakan siswa telah mencapai ketuntasan belajar. 

Kriteria ketuntasan minimal yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi KKM 

individual dan KKM klasikal. Penjelasan mengenai KKM individual dan KKM 

klasikal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1) KKM Individual 

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar secara individual apabila siswa 

tersebut telah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan sekolah. Dalam penelitian ini KKM individual siswa pada mata 

pelajaran matematika adalah 75. 

(2) KKM Klasikal 

Suatu kelas dikatakan telah mencapai ketuntasan secara klasikal apabila 

banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan individual di kelas tersebut 

sekurang-kurangnya 75%. Jika banyaknya siswa yang mencapai ketuntasan 

individual kurang dari 75% maka KKM klasikal belum tercapai. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematka penulisan skripsi terbagi menjadi tiga bagian yakni sebagai 

berikut. 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, 

abstrak, pengesahan, persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Inti Skripsi 

Bagian inti skripsi terdiri dari lima bab sebagai berikut. 

Bab 1: Pendahuluan 

Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2: Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian, 

tinjauan materi pelajaran, kerangka berpikir, kajian penelitian yang 

relevan, dan hipotesis yang dirumuskan. 

Bab 3: Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 

teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, desain penelitian, instrumen 

penelitian, analisis instrumen, dan metode analisis data. 

Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 
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Bab 5: Penutup 

Bab ini mengemukakan simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

diberikan peneliti berdasarkan simpulan yang diperoleh. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

digunakan dalam penelitian.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.1.1 Pembelajaran Matematika

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungan (Hamalik 2011: 28). Sedangkan menurut Uno (2009: 

22), belajar adalah proses perubahan perilaku atau pribadi sesorang berdasarkan 

interaksi antara individu dan lingkungannya yang dilakukan secara formal, 

informal, dan nonformal. Sementara itu, menurut Rifa’i (2012: 66) menjelaskan 

bahwa belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Belajar memegang peran penting di dalam perkembangan kebiasann, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi tentang seseorang.

Pembelajaran matematika menurut NCTM (2000:20) merupakan 

pembelajaran yang dibangun dengan memperhatikan peran penting dari 

pemahaman siswa secara konseptual, pemberian materi yang tepat, dan prosedur 

aktivitas siswa di dalam kelas. Beberapa tujuan mempelajari matematika menurut 

BSNP (2006:146), agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat

dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat,
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melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah; dan (5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, 

dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

Dalam mencapai tujuan pembelajaran matematika, guru sebagai pengelola 

kelas hendaknya mampu mengatur seluruh proses pembelajaran dengan 

menciptakan kondisi-kondisi belajar yang baik sehingga setiap siswa dapat belajar 

secara efektif. Selain itu, guru hendaknya juga dapat memahami kondisi siswanya, 

sehingga aktivitas dalam proses pembelajaran lebih efektif dan efisien.

2.1.2 Model Pembelajaran 

Menurut Suprijono (2007: 46) menyatakan bahwa model pembelajaran 

adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

di kelas maupun tutorial. Suyitno (2011: 26) menyatakan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu tindakan pembelajaran yang mengikuti pola atau 

langkah-langkah pembelajaran tertentu (sintaks),  yang harus diterapkan guru agar 

kompetensi atau tujuan belajar yang diharapkan akan tercapai dengan cepat, 

efektif, dan efisien. Menurut Arends, sebagaimana dikutip oleh Suprijono (2007: 

46), model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, 
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termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.

Suyitno (2011:26) menyatakan bahwa suatu kegiatan pembelajaran di kelas 

disebut model pembelajaran jika: 

(1) ada kajian ilmiah dari penemu atau ahlinya, 

(2) ada tujuan yang ingin dicapai, 

(3) ada urutan tingkah laku yang spesifik (ada sintaksnya),

(4) ada lingkungan yang perlu diciptakan agar tindakan/kegiata pembelajaran 

tersebut dapat berlangsung secara efektif.

2.1.3 Pembelajar Kooperatif MURDER

Pembelajaran MURDER (Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, 

Review)  merupakan pembelajaraan kooperatif yang dapat membangun motivasi 

belajar siswa serta peningkatan kedalaman dan luasnya pemikiran siswa (Darmika 

et. al, 2014). Sedangkan menurut Behzadi at. Al (2014), MURDER merupakan 

model pembelajaran metakognitif, yaitu alat untuk memandu dan memonitor 

dalam strategi kognitif. Pembelajaran ini lebih menekankan pada keterampilan 

kooperatif dengan menggunakan sepasang dyad.  Dyad merupakan pertemuan 

antara dua orang yang berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Kegiatan berpikir 

secara berpasangan pada masing-masing kelompok dapat melatih siswa untuk 

mengembangkan pemikirannya karena adanya waktu berpikir dan dapat 

menyempurnakan konsepnya melalui kegiatan diskusi. Jumlah anggota kelompok 

yang kecil mendidik siswa untuk senantiasa aktif. Siswa akan lebih mudah 

memahami suatu materi karena mereka mendapat penjelasan dengan gaya bahasa 
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mereka. Dalam pembelajaran MURDER, ketakutan siswa untuk mengemukakan 

pendapat dapat diminimalisir karena pembelajaran berlangsung dalam suasana

kebersamaan bukan suasana persaingan yang dapat membuat siswa merasa 

tertekan. 

Menurut Jacob et. al (1997) tahap-tahap pembelajaran MURDER adalah 

sebagai berikut: (1) mood, create a relaxed mood, (2) understand, understand the 

section by a reading silently, (3) recall, summerise the main ideas, (4) detect, 

listen for error or omission in the summary, (5) elaborate, elaborate on the ideas 

in the section with example, connection, opinion, rection, application, and 

question, (6) review, summarise the entire passage after completing all the 

section.  

Menurut Santyasa (2006) pembelajaran MURDER memiliki karakteristik 

sebagai berikut. 

(1) Mood

Pada tahap mood, guru berusaha menciptakan suasana yang rileks dan 

memotivasi siswa dengan memberikan informasi dan menunjukan fenomena-

fenomena menarik dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan metri 

pelajaran serta menjelaskan manfaat yang diperoleh setelah mempelajari 

materi tersebut. Sehingga sebelum masuk pada pembelajaran inti, siswa sudah 

terfokus dan ada rasa ingin tau terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah 

itu guru membentuk kelompok kecil beranggotakan 4 orang siswa dan 

membagi anggota kelompok kecil tersebut menjadi dua pasangan dyad, yaitu 

dyad-1 dan dyad-2.  
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(2) Understand

Pada tahap understand, siswa diberikan kesempatan untuk membentuk 

pemahaman secara mandiri dengan membaca dan memahami materi secara 

mendalam. Pada tahap ini siswa tidak hanya berperan sebagai penerima 

informasi dalam kegiatan pembelajaran, tetapi ikut mengkonstruksi 

pengetahuannya secara mandiri. 

(3) Recall

Pada tahap recall, akan timbul interaksi yang efektif antar pasangan dyad

melalui kegiatan diskusi. Setelah salah satu anggota dyad-1 menemukan 

jawaban tugas, anggota lain menulis sambil mengoreksi jika ada kekeliruan. 

Hal yang sama juga dilaukan oelh pasangan dyad-2. Tugas guru pada saat ini 

adalah sebagai fasilitator, mengamati aktivitas siswa, membantu jika siswa 

mengalami kesulitan. Pada tahap ini juga terjadi diskusi antar kelompok. 

(4) Detect

Pada tahap detect, setiap kelompok mencermati penyampaian materi dan hasil 

penyelesaian dari masalah yang dilakukan pada tahap recall. Jika terdapat 

ketidakcocokan dan ketidaksesuaian dengan apa yang disampaiakan oleh 

kelompok penyaji, maka diperlukan koreksi terhadap kesalahan yang muncul 

dengan mengajukan pertanyaan.

(5) Elaborate

Pada tahap elaborate, setiap pasangan dyad dapat memberikan contoh atau 

aplikasi materi yang dipelajari, mengemukakan pendapat, dan pertanyaan 

terkait dengan topik yang dibahas. Pada tahap ini, siswa juga diberi 
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kesempatan untuk menanggapi dan memberikan sanggahan terkait pertanyaan 

yang muncul pada tahap detect. 

(6) Review

Pada tahap review, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari dan mengevaluasi pemahaman siswa. 

2.1.3.1 Tahapan Pembelajaran dengan Model Pembelajaran MURDER 

Tahapan pembelajaran dengan model pembelajaran MURDER seperti yang 

dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Tahap Model Pembelajaran MURDER
Fase Peran Guru

Menyampaikan tujuan

dan memotivasi siswa

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menumbuhkan mood dengan memotivasi siswa 

atau dengan cara relaksasi untuk menarik perhatian 

siswa.

Menyajikan informasi Guru menyajikan pelajaran

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar

Diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok 

yang terdiri dari 4 anggota, tiap kelompok dibagi 

menjadi dua pasangan dyad, yaitu dyad-1 dan 

dyad-2. Guru membagikan lembar kegiatan siswa 

(LKS), kemudian siswa diminta untuk mengerjakan 

secara mandiri sehingga muncul understand.

Membimbing kelompok 

bekerja dab belajar

Salah satu anggota setiap pasangan dyad
mengungkapkan pemahamannya terhadap 

permasalahan yang terdapat dalam LKS kepada 

pasangnnya sehingga muncul recall. Guru meminta 

anggota lain mendengarkan sambil mendeteksi 

adanya kesalahan atau kekurangan dalam 

penjelasan sehingga muncul detect. Dyad-1 dan 

dyad-2 saling memperlihatkan hasil pekerjaan, 

kemudian membandingkan dan mendiskusikannya. 

Guru meminta setiap anggota melakukan elaborasi 

dan bekerjasama sehingga muncul elaborate. Guru 

meminta setiap kelompok untuk menyimpulkan dan 

merevisi (bila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan 

masing-masing kelompok sehingga muncul review.

Evaluasi Guru meminta beberapa kelompok

mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah 

dikerjakan pada LKS.
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Memberikan penghargaan Guru memberikan penghargaan terhadap hasil 

belajar individu dan kelompok yang telah dicapai.

Langkah-langkah tersebut dapat diuraiakan sebagai berikut. 

(1) Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa

Guru berusaha mengatur suasan hati (mood) yang tepat dengan cara relaksasi 

dan berfokus pada tugas kelompok. Pengkondisian dilakukan dengan cara 

memberikan informasi atau fenomena-fenomena menarik dalam kehidupan 

sehari-hari yang mana hal tersebut dilakukan di awal pembelajaran. Pada saat 

guru memberikan motivasi, antusias siswa dapat meningkat dalam mengikuti 

pembelajaran.

(2) Menyajikan informasi

Guru memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi yang diperlukan 

dalam pembelajaran. Pada langkah ini dimungkinkan juga bukan berupa 

paparan konsep oleh guru, tetapi juga adnya penggalian teori pendukung dari 

pembelajaran sebelumnya yang dibutuhkan untuk mendasari pemahaman 

dalam pembelajaran oleh siswa secara mandiri. 

(3) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.

Siswa diorganisasikan dalam kelompok yang terdiri dari 4 anggota, tiap 

keliompok dibagi menjadi dua pasang dyad, yaitu dyad-1 dan dyad-2. Pada 

langkah ini terdapat  tahap understand, siswa diberikan kesempatan untuk 

membentuk pemahamannya secara mandiri dengan membaca dan memahami 

materi secara mendalam.  Pada tahap ini siswa tidak hanya berperan sebagai 

penerima informasi dalam kegiatan pembelajaran, tetapi ikut mengkonstruksi 
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secara mandiri. Pada tahap ini, guru membagi materi pembelajaran menjadi 

beberapa bagian dan membimbing masing-masing pasangan dyad memahami 

dan mendalami materi sesuai dengan bagian yang diperoleh. 

(4) Membimbing kelompok bekerja dan belajar.

Pada fase ini masing-masing pasangan dyad bekerjasama dalam menjawab 

soal pada LKS. Salah satu anggota dyad bertugas mengemukakan jawaban 

atau penyelesaian soal secara lisan (recall), sedangkan pasangannya bertugas 

menulis jawaban yang ditemukan sambil mengoreksi jika ada kekeliruan atau 

kekurangan. Tahap selanjutnya yaitu detect, guru menyampaikan bahwa 

dyad-2 mendengarkan penyampaian jawaban LKS dyad-1 sambil mengoreksi 

apabila ada kesalahan atau perbedaan pendapat yang muncul dengan 

mengajukan pertanyaan atau pendapat. Pada langkah ini dapat memperkecil 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan. Selanjutnya langkah 

elaborate, guru meminta setiap pasangan dyad mengemukakan pendapat, 

menanggapi, dan memberikan sanggahan terkait pertanyaan yang muncul 

pada langkah detect. Pada tahap ini, dari berbagai macam pendapat, 

pertanyaan, sanggahan nantinya diperoleh hasil akhir penyelesaian yang telah 

disempurnakan sebelum dipresentasikan di depan kelas. Selama proses 

diskusi kelompok, guru berkeliling untuk memantau jalannya diskusi dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam meyelesaiakan masalah. 

Terakhir, guru meminta setiap kelompok untuk menyimpulkan dan merevisi 

(bila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan masing-masing.
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(5) Evaluasi.

Guru membantu siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir 

dan keterampilan penyeledikian yang mereka gunakan. 

(6) Memberikan penghargaan.

Guru memberikan penghargaan terhadap hasil belajar individu dan kelompok 

yang telah dicapai.

Langkah recall dan detect dapat meningkatkan keterampilan siswa karena 

pasangan dyad harus mengemukakan secara verbal tentang apa yang dipahaminya 

terhadap masalah dan bagaimana masalah itu diselesaikan. Dalam hal ini 

keterampilan memproses informasi yang menuntut keterlibatan metakognisi 

berpikir dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran lebih diutamakan. 

Selanjutnya, langkah elaborate memungkinkan pasangan dyad yang berperan 

sebagai korektor menghubungkan informasi-informasi yang cukup penting dengan 

berbekal pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Keterampilan kolaboratif 

sangat penting ditekankan dalam model kooperatif MURDER ini. Kolaborasi yang 

terjadi antara anggota dyad dalam kelompok siswa yang sebaya ini menurut 

Damon dan Phelps (dalam Edwards J.A. dan Jones K., 2001) akan 

membangkitkan semangat untuk berkomunikasi dan saling mendukung untuk 

belajar. 

2.1.4 Teori yang Mendukung

Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat 

teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Menurut Santyasa 

(2008) pembelajaran kooperatif MURDER dihasilkan dari perspektif psikologi 
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Piaget dan Vigotsky yang menekankan bahwa interaksi dengan orang lain adalah 

bagian penting dalam belajar. Siswa akan mencapai perkembangan aktualnya 

pada saat mereka berusaha memahami masalah secara sendiri-sendiri, yaitu pada 

saat langkah “Understand” dilakukan, sedangkan perkembangan potensial akan 

dicapai pada saat siswa tersebut berinteraksi dengan pasangannnya atau teman 

sekelompoknya, bahkan dengan guru pada langkah-langkah Recall, Digest, 

Expand, dan review dilakukan. Beikut ini adalah teori-teori belajar yang 

mendukung penelitian ini.

2.1.4.1 Teori Belajar Jean Piaget 

Teori belajar menurut Pieget sebagaimana dikutip oleh Suherman et.al

(2003: 37-43) mengemukakan tentang perkembangan kognitif yang dialami oleh 

setiap individu secara lebih rinci, dari mulai bayi hingga dewasa. Menurut teori 

Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan 

sampai usia dewasa mengalami empat tahap perkembangan kognitif dari setiap 

individu yang berkembang secara kronologis (menurut usia kalender) yaitu 

sebagai berikut.

(1) Tahap Sensori motor (Sensory Motoric Stage), dari lahir sampai umur sekitar 

2 tahun.

Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui 

perbuatan fisik (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). 

Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya, ini berarti bahwa suatu 

objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya ia 

mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya menghilang dari 27 
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pandangannya, asal perpindahannya terlihat. Akhir dari tahap ini ia mulai 

mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat perpindahannya. 

Objek mulai terpisah dari dirinya, dan bersamaan dengan itu konsep objek 

dalam struktur kognitifnya mulai matang. Ia mulai mampu untuk 

melambungkan objek fisik ke dalam simbol-simbol, misalnya mulai bisa 

berbicara meniru suara kendaraan.

(2) Tahap Pra Operasi (Pre Operasional Stage), dari sekitar umur 2 tahun sampai 

dengan sekitar umur 7 tahun. 

Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. 

Istilah operasi yang digunakan oleh Piaget di sini adalah berupa tindakan-

tindakan kognitif seperti mengklasifikasikan sekelompok objek (classifying), 

menata letak benda-benda menurut urutan tertentu (seriation), dan membilang 

(counting). Pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada 

pengalaman konkret daripada pemikiran logis, sehingga jika ia melihat 

obyek-obyek yang kelihatannya berbeda, maka ia mengatakannya berbeda 

pula.

(3) Tahap Operasi Konkret, dari sekitar umur 7 tahun sampai dengan sekitar 

umur 11 tahun. 

Umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan 

bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami 

konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasi dan serasi, mampu 

memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan 

mampu berfikir reversibel.
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(4) Tahap Operasi Formal, dari sekitar umur 11 tahun dan seterusnya. 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. 

Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan 

menggunakan hal-hal abstrak. Penggunaan benda-benda konkret tidak 

diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek 

atau peristiwa langsung.

Rifa’i & Anni (2012:170-171) mengemukakan terdapat tiga prinsip utama 

dalam pembelajaran menurut Piaget, yaitu sebagai berikut.

(1) Belajar Aktif 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan terbentuk 

dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak, 

perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak belajar 

sendiri, misalnya melakukan percobaan, memanipulasi simbol, mengajukan 

pertanyaan, menjawab dan membandingkan penemuan sendiri dengan 

penemuan temannya.

(2) Belajar Lewat Interaksi Sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi interaksi 

di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa dengan belajar bersama akan

membantu perkembangan kognitif anak. Dengan interaksi sosial, 

perkembangan kognitif anak akan mengarah ke banyak pandangan, artinya 

khasanah kognitif anak akan diperkaya dengan berbagai macam sudut 

pandang dan alternatif tindakan. Tanpa adanya interaksi sosial perkembangan 

kognitif anak akan bersifat egosentris.



30 

 

(3) Belajar Melalui Pengalaman Sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi.

Jika hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan 

kognitif anak cenderung mengarah ke verbalisme.

Teori Piaget ini sangat mendukung dalam penelitian ini. Karena, keaktifan 

siswa dalam membentuk pengetahuannya sendiri saat melakukan kegiatan 

menemukan penyelesaian pada tahap recall, bertanya dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan dengan berdiskusi pada tahap elaborat. Pada prinsip belajar lewat 

interaksi sosial dan belajar melalu pengalaman sendiri juga mendukung setiap fase 

pada model pembelajaran MURDER, dimana siswa dituntut untuk 

mengkomunikasikan penyelesaian yang ditemukan kepada teman sekelompoknya

sehingga terjadi interaksi antar siswa. Interaksi yang terjadi bisa berupa tanggapan 

maupun pertanyaan yang dikemukakan siswa.

2.1.4.2 Teori Belajar Vygotsky 

Teori Vygotsky memandang bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan 

bersifat kolaboratif, artinya pengetahuan didistribusikan di antara orang dan 

lingkungan, yang mencakup objek, artifak, alat, buku, dan komunitas tempat 

orang berinteraksi dengan orang lain (Rifa’i & Anni, 2012: 39). Individu tidak 

dapat belajar dan mengembangkan keterampilan mental yang lebih tinggi tanpa 

komunikasi dari orang lain. Vygotsky sebagaiamana dikutip oleh Rifa’i & Anni 

(2012:34) menyatakan bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu dengan 

orang lain merupakan faktor yang terpenting yang dapat mendorong atau memicu 
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perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang 

lebih tinggi umumnya muncul dalam kerjasama antarsiswa.

Menurut Tappan (1998) sebagaimana dikutip oleh Rifa’i & Anni (2012:38), 

terdapat tiga konsep yang dikembangkan dalam teori Vygotsky, yaitu: 

1. Keahlian kognitif dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan

secara developmental.

2. Kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa dan bentuk diskursus 

yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentraformasi 

aktivitas mental. 

3. Kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar 

belakang sosiokultural. 

Alrubie & Daniel (2014:53) menyatakan bahwa Vygotsky (1978) percaya 

bahwa pembelajaran selalu mendahului perkembangan selama ZDP. Zone of 

proximal developmental (ZDP) adalah serangkaian tugas terlalu sulit dikuasai 

anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau 

anak lain yang lebih mampu (Rifa’i & anni, 2012:39). Dalam hal ini Vygotsky 

menganggap anak mempunyai konsep yang banyak, namun tidak sistematis, tidak 

teratur, dan spontan. Tatkala anak mendapat bimbingan dari yang lebih ahli, 

mereka akan membahas konsep yang lebih sistematis, logis dan rasional. Salah 

satu contoh aplikasi konsep ZPD yaitu turorial tatap muka, belajar kelomok, tugas 

projek, dll. 

Hubungan pendekatan teori vigotsky dengan penelitian ini adalah bahwa  

dalam pembelajaran yang dilakukan, siswa berinteraksi dengan siswa lain melalui 
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kelompok dan menumbuhkan keaktifan siswa di dalam kelas melalui 

pembelajaran yang diterapkan, serta membantu siswa untuk menghasilkan ide-ide 

baru dan mengembangkan kemampuan penalaran siswa.

2.1.4.3 Teori Belajar Robert Gagne

Teori belajar yang dikemukakan oleh Robert Gagne disebut dengan “teori 

pemrosesan informasi” (information processing theory) dan “teori-teori 

pembelajaran”  (condition of learning). Asumsi yang mendasari teori Gagne 

adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam 

perkembangan. Pengembangan merupakan hasil kumulatif dari pada 

pembelajaran. Hasil pembelajaran individu  merupakan kumpulan keseluruhan 

hasil-hasil pembelajaran sebelumnya yang saling terkait. Gagne berpendapat 

bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian 

diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil pembelajaran. Dalam 

pemrosesan informasi itu terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal 

dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yang dimaksud adalah 

keadaan di dalam dari individu yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil 

pembelajaran dan proses kognitif yang terjadi dari dalam individu selama proses 

pembelajaran berlangsung. Sedangkan kondisi eksternal adalah berbagai 

rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses 

pembelajaran. Interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal 

menghasilkan hasil pembelajaran. 
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Surya (2004: 40-43) menytakan bahwa menurut teori Gagne, hasil 

pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan yang berupa kecakapan 

manusia (Human Capabilities) yang terdiri atas. 

(1) Informasi verbal 

Informasi verbal adalah hasil pembelajaran yang berupa informasi yang 

dinyatakan dalam bentuk verbal (kata-kata atau kalimat) baik secara tertulis 

atau lisan. Informasi verbal adalah berupa pemberian nama atau label 

terhadap suatu benda atau fakta, pemberian definisi atau pengertian, atau 

perumusan mengenai berbagai hal dalam bentuk verbal. 

(2) Kecakapan intelektual  

Kecakapan intelektual adalah kecakapan individu dalam melakukan interaksi 

dengan lingkungan yang menggunakan simbol-simbol. Misalnya simbol-

simbol dalam bentuk matematik, seperti penjumlahan, pengurangan, 

pembagian, perkalian, dan sebagainya. Kecakapan intelektual ini mencakup 

kecakapan dalam membedakan (diskriminasi). Konsep intelektual sangat 

diperlukan dalam menghadapi pemecahan masalah. 

(3) Strategi kognitif 

Strategi kognitif adalah kecakapan individu untuk melakukan pengendalian 

dan mengelola keseluruhan aktifitasnya. Dalam proses pembelajaran, strategi 

kognitif ini kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar 

terjadi aktifitas yang efektif. Strategi kognitif ini memberikan kemudahan 

bagi para pelajar untuk memilih informasi verbal dan kecakapan intelektual 

yang sesuai untuk diterapkan selama proses pembelajaran dan berpikir. 
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(4) Sikap 

Sikap adalah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk 

memilih berbagai tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap 

dapat diartikan sebagai keadaan di dalam diri individu yang akan memberi 

arah kecenderungan bertindak dalam menghadapu suatu objek atu 

rangsangan. Dalam sikap terdapat pemikiran, peradaan yang menyertai 

pemikiran, dan kesiapan untuk bertindak. 

(5) Kecakapan Motorik 

Kecakapan motorik adalah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan 

pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. 

Teori belajar Gagne dalam penelitian ini berhubungan dengan kemampuan 

penalaran matematis dan sikap self concept siswa. Telah dijelaskan bahwa 

pemrosesan informasi pada saat pembelajaran berlangsung terjadi karena adanya 

interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. 

Kondisi internal yang dimaksud adalah keadaan di dalam diri individu dan proses 

kognitif yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil pembelajaran. Sedangkan 

kondisi eksternal adalah berbagai rangsangan dari lingkungan baik itu guru, siswa 

lain, maupun kondisi lingkungan kelas yang akan mempengaruhi individu dalam 

proses pembelajaran. 

2.1.5 Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang terpusat pada 

guru. Pembelajaran ekspositori sama seperti metode ceramah dalam hal 

terpusatnya kegiatan kepada guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran), 
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tetapi pada pembelajaran ekspositori dominasi guru banyak berkurang karena 

tidak terus menerus berbicara. Siswa tidak hanya mendengar dan mencatat, tetapi 

juga mengerjakan soal latihan dan bertanya jika tidak mengerti. Guru dapat 

memeriksa pekerjaan siswa secara individual, menjelaskan lagi kepada siswa

secara individual atau klasikal. Siswa mengerjakan latihan sendiri atau dapat 

bertanya temannya atau disuruh guru untuk mengerjakan di papan tulis. Walaupun 

dalam hal terpusatnya kegiatan pembelajaran masih kepada guru, tetapi dominasi 

guru sudah banyak berkurang (Suyitno, 2004: 4).

Menurut Sanjaya (2007: 183) pembelajaran ekspositori dilaksanakan dalam 

5 tahap yaitu.

(1) Preparation (persiapan). Pada tahap ini guru mempersiapkan kondisi siswa

untuk menerima pelajaran.

(2) Presentation (penyajian). Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi 

pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. 

(3) Correlation (korelasi). Tahap korelasi adalah tahap menghubungkan materi 

pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang 

memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur 

pengetahuan yang telah dimilikinya.

(4) Generalization (menyimpulkan). Menyimpulkan adalah tahapan untuk 

memahami inti (core) dari materi pelajaran yang telah disajikan. 

(5) Application (aplikasi). Pada tahapan ini siswa berkesempatan untuk unjuk 

kemampuan masing-masing setelah mereka menyimak penjelasan guru. 
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Peranan guru dalam pembelajaran ekspositori sebagai   berikut:   (1) 

penyusun program pembelajaran; (2) pemberi motivasi yang benar; (3) pemberi

fasilitas belajar yang baik; (4) pembimbing siswa dalam pemerolehan informasi 

yang benar; dan (5) penilai pemerolehan informasi. Sedangkan, peranan siswa 

dalam   pembelajaran   ekspositori   sebagai   berikut: (1)  pencari informasi yang

benar; (2) pemakai media dan sumber yang benar; (3) menyelesaikan tugas 

sehubungan dengan penilaian guru. 

2.1.6 Kemampuan Penalaran Matematis

Istilah penalaran matematis dalam beberapa literatur disebut dengan 

(mathematical reasoning). Pengertian mengenai penalaran sesuai yang diberikan 

NCTM (2009:4) yaitu bahwa penalaran dapat dianggap sebagai proses menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti atau asumsi. Penalaran merupakan bagian penting 

dari semua disiplin ilmu, terutama dalam mendasari dunia matematika. Penalaran 

matematis dapat berbentuk berbagai macam mulai dari penjelasan informal dan 

justifikasi sampai penalaran deduktif serta penalaran induktif. 

Wardhani (2010: 88) menyatakan bahwa penalaran adalah suatu proses atau 

aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang 

benar berdasarkan pada pernyataan yang telah dibuktikan (diasumsikan) 

kebenarannya. Menurut Juandi (2008) penalaran matematis adalah suatu proses 

pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan.

Penalaran matematika yang mencakup kemampuan untuk berpikir secara logis 

dan sistematis merupakan ranah kognitif matematik yang paling tinggi. Penalaran 

matematika dapat disimpulkan sebagai kemampuan proses berpikir seseorang atas 
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pemahaman pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika sebagai proses dalam pemecahan masalah. 

Menurut NCTM (2009:4) penalaran matematika sering dipahami untuk 

mencakup penalaran formal, atau bukti, dimana kesimpulan secara logis 

disimpulkan dari asumsi dan definisi. Namun, penalaran matematika dapat 

mengambil banyak bentuk, mulai dari penjelasan informal dan pengamatan 

induktif. Penalaran sering dimulai dari langkah eksplorasi, dugaan diberbagai 

tingkatan, argument, dan penjelasan parsial sebelum hasilnya tercapai. Penalaran 

metamtika dan kemampuan matematika, keduanya merupakan hal penting dari 

pembelajaran metamtika, serta saran penting dimana siswa datang untuk belajar 

tentang matematika. 

Menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004, sebagaimana 

dikutip oleh kurniasari (2013:3), bahwa penalaran merupakan kompetensi yang 

ditunjukan siswa dalam melakukan penalaran dari gagasan matematika. Indikator

yang menunjukan penalaran matematika antara lain.

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan 

diagram. 

(2) Mengajukan dugaan. 

(3) Melakukan manipulasi matematika. 

(4) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberika alasan atau bukti terhadap 

beberapa solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan. 



38 

 

(6) Memeriksa kesahihan suatu argumen. 

(7) Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 

Karena penelitian ini dilakukan dalam pembelajaran matematika dan 

merujuk pada definisi kemampuan penalaran matematis serta indikator 

kemampuan penalaran matematis, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

kemampuan penalaran matematis siswa. Indikator kemampuan penalaran 

matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan 

diagram. 

Siswa mampu menuliskan unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang diperlukan secara lengkap dalam suatu pernyataan 

matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram.

(2) Mengajukan dugaan. 

Siswa mampu mengidentifikasi soal sehingga dapat memperkirakan strategi 

dan proses solusi serta menggunakan rumus yang tepat untuk menjawab 

masalah sesuai data yang dibuat sebelumnya.

(3) Melakukan manipulasi matematika. 

Siswa mampu melakukan manipulasi matematika dalam perhitungan, serta 

memanipulasi rumus agar dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan 

masalah, sehingga diperoleh jawaban yang benar.

(4) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberika alasan atau bukti terhadap 

beberapa solusi. 
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Siswa mampu menarik kesimpulan dengan menghubungkan hasil perhitungan 

dan masalah yang ditanyakan. Menyusun bukti, memberika alasan atau bukti 

terhadap beberapa solusi.

(5) Memeriksa kesahihan suatu argumen.

Siswa mampu memeriksa benar atau tidaknya suatu argummen atau 

pernyataan matematika yang diberikan.

2.1.7 Self Concept

Menurut Brooks sebagaimana dikutip oleh Rakhmat (2009: 99), self concept 

atau konsep diri sebagai “those physical, social, and psychological perceptions of 

ourselves that we have derivred from experiences and our interaction with other”. 

Jadi konsep diri meliputi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan tentang 

diri kita masing-masing. Menurut Seifert dan Hoffnung (Desmita, 2010: 163), self 

concept adalah suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri.

Sedangkan menurut Hurlock (1978: 6), self concept merupakan gambaran 

seseorang mengenai dirinya sendiri yang meliputi fisik, psikologis, sosial, emosional, 

aspirasi dan prestasi yang telah dicapainya. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat 

psikologi, sosial, dan fisis. Konsep diri bukan hanya sekedar gambaran deskriptif 

tetapi juga gambaran kita tentang diri kita. Jadi konsep diri meliputi apa yang kita 

pikirkan dan apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri.
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Calhoun dan Acocella (dalam Irawan, 2012) membagi dimensi self concept

menjadi tiga, yaitu:

(1) Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dari self concept adalah apa yang kita ketahui tentang 

“siapa saya” yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Gambaran diri 

tersebut pada gilirannya akan membentuk citra diri. Gambaran diri tersebut 

merupakan kesimpulan dari: pandangan kita dalam berbagai peran, 

pandangan tentang watak kepribadian yang kita rasakan, pandangan kita 

tentang sikap yang ada pada diri kita, kemampuan yang dimiliki, kecakapan 

yang kita kuasai, dan berbagai karakteristik lainnya yang kita lihat melekat 

pada diri kita.

(2) Harapan 

Dimensi harapan dari self concept adalah harapan diri yang dicita-citakan di 

masa depan. Ketika kita mempunyai sejumlah pandangan tentang siapa kita 

sebenarnya, pada saat yang sama kita juga mempunyai sejumlah pandangan 

lain tentang kemungkinan menjadi apa diri kita di masa yang akan datang. 

Pandangan ini mempunyai pengharapan bagi diri kita.

(3) Penilaian

Dimensi penilaian dari self concept adalah penilaian kita terhadap diri kita 

sendiri. Penilaian self concept merupakan pandangan kita tentang kewajaran 

kita sebagai pribadi seperti pengharapan bagi diri kita sendiri (saya dapat 

menjadi apa), standar yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri (saya 
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seharusnya menjadi apa). Hasil dari penilaian tersebut membentuk apa yang 

disebut rasa harga diri, yaitu seberapa besar kita menyukai self concept kita.

Fennema dan Sherman (1976) memaparkan bahwa siswa memiliki self 

concept yang baik apabila memenuhi enam aspek self concept. Apabila dirangkum 

dalam indikator self concept secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Indikator Self Concept
No Aspek Self Concept Indikator

1. The attitude toward success 
in mathematics

Dapat menerima pujian tanpa berpura-pura 

rendah hati.

Dapat menerima penghargaan tanpa merasa 

bersalah. 

2. The teacher Memandang sikap guru selama proses belajar 

mengajar meliputi sikap dan kepercayaan diri 

guru dalam mengkondisikan siswa selama 

proses belajar mengajar. 

3. The confidence in learning 
mathematics 

Percaya diri dalam mengikuti setiap tahapan 

proses belajar matematika, seperti saat 

berdiskusi dan mempresentasikan hasil 

diskusi. 

4. The mathematics anxiety Memiliki keyakinan pada kemampuannya 

untuk mengatasi persoalan dan menyelesaikan 

permasalahan matematika. 

5. The effectance motivation in 
mathematics 

Memiliki motivasi tinggi dalam belajar 

matematika.

Memiliki motivasi tinggi dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika. 

6. The mathematics usefulness Yakin bahwa matematika berguna dalam 

setiap kegiatan sehari-hari.

Yakin bahwa matematika berguna dalam 

kehidupannya sekarang maupun mendatang. 

2.1.8 Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan 

dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Menurut Kementrian 
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Pendidikan Nasional, KKM adalah ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan 

pendidikan. Menurut Depdiknas, fungsi KKM sebagai berikut. 

(1) Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi siswa dan kompetensi 

dasar mata pelajaran yang diikuti. 

(2) Sebagai acuan bagi siswa untuk menyiapkan diri mengikuti penilaian 

pendidik. 

(3) Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi 

program pembelajaran di sekolah. 

(4) Merupakan kontrak paedagogik antara pendidik dengan siswa dan antara 

pendidik dengan masyarakat. 

(5) Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata 

pelajaran. 

2.1.9 Tinjauan Materi 

2.1.9.1 Fungsi Komposisi

2.1.9.1.1 Pengertian Komposisi Fungsi

Fungsi  dari  ke  disebut fungsi komposisi dari  dan  ditulis 

atau 

Secara umum: 
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Definisi: 

Misalkan fungsi ditentukan dengan rumus dan 

ditentukan dengan rumus . Fungsi komposisi dan ditentukan dengan:

.

2.1.9.1.2 Sifat Operasi pada fungsi komposisi

(1) Pada umumnya operasi komposisi pada fungsi-fungsi tidak komutatif. Untuk 

sembarang fungsi-fungsi dan ,  pada umumnya: 

(2) Operasi komposisi pada fungsi-fungsi bersifat asosiatif. Untuk sembarang

fungsi-fungsi , ,  dan , maka berlaku hubungan: 

(3) Dalam operasi komposisi fungsi-fungsi terdapat sebuah unsur identitas, yaitu 

fungsi identitas  . Fungsi identitas ini mempunyai sifat: 

2.1.9.2 Fungsi Invers 

2.1.9.2.1 Pengertian Invers 

Suatu fungsi , memasangkan  dengan ,  atau 

. Jika relasi dibalik dari  yaitu  memasangkan 
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dengan ,  atau , maka relasi  disebut balikan atau invers 

fungsi dan diberi lambang .

Pada gambar diatas, jika  mempunyai invers, maka  oleh  sehingga 

. Sebagai dasar untuk mencari fungsi invers dari suatu fungsi adalah 

pengertian  dan , yaitu persamaan   dalam  dibalik 

sehingga persamaan dalam .

Untuk menentukan fungsi invers dari suatu fungsi dapat dilakukan dengan 

cara berikut ini: 

(1) Buatlah permisalan f(x) = y pada persamaan. 

(2) Persamaan tersebut disesuaikan dengan f(x) = y, sehingga ditemukan fungsi 

dalam y dan nyatakanlah x = f(y).

(3) Gantilah y dengan x, sehingga f(y) = .

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran kolaboratif 

MURDER telah dilakukan, diantaranya oleh Nurma Izzati (2010) pada salah satu 

MTs Negeri di Jakarta, dimana hasil penelitian menunjukan bahwa model 

pembelajaran kolaboratif MURDER dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

matematis pada tingkat koneksi dan analisis. Hasanah (2016) meneliti tentang 

keefektifan pembelajaran MURDER berpendekatan PMRI dengan asesmen kinerja 



45 

 

pada pencapaian kemampuan literasi matematika siswa SMP serupa PISA. Dari 

hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa 

yang mendapat pembelajaran MURDER dengan pendekatan PMRI dengan 

asesmen kinerja pada materi bangun ruang sisi datar dapat mencapai ketuntasan 

belajar klasikal dengan jumlah siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama 

dengan KKM sebanyak 75% dari jumlah siswa pada kelas tersebut. Kemampuan 

literasi matematika siswa yang mendapat pembelajaran MURDER berpendekatan 

PMRI dengan asesmen kinerja lebih baik daripada kemampuan literasi 

matematika siswa yang mendapat pembelajaran ekspositori. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rifana Yoga Juanda (2013) menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah 

antara siswa yang mendapat pembelajaran MURDER dengan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran ekspositori. Rata-rata kemampuan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah siswa yang mendapat pembelajaran MURDER lebih tinggi 

dari dengan rata-rata kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa 

yang mendapatkan pembelajaran ekspositori.

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan permasalahan yang harus dihadapi, yakni tentang kemampuan 

penalaran matematis siswa yang rendah dan pentingnya self concept pada diri 

siswa, maka dibutuhkan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran di kelas. 

Salah satunya adalah penggunaan model belajar yang mampu memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk memperoleh pengalaman belajar 

matematika yang tidak hanya mengenal prosedur-prosedur penyelesaian soal, 
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penghafalan rumus-rumus tetapi mengajak siswa untuk menemukan, menyajikan, 

menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan daya nalarnya.

Kegiatan pembelajaran yang masih didominasi oleh guru menyebabkan 

siswa kurang leluasa dalam menalar dan mengkonstruksi pengetahuan baru. Hal 

ini dikarenakan siswa lebih sering mencatat dan mendengarkan penjelasan dari 

guru secara terus-menerus. Guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengkonstruk pengetahuan mereka  sehingga matematika terkesan lebih  

bersifat prosedural dibandingkan pengembangan kemampuan siswa dalam 

menganalisis dan memecahkan masalah. Tidak jarang ditemukan banyak siswa 

yang merasa jenuh ketika belajar matematika  dan berharap agar  jam pelajaran 

matematika segera berakhir. Di sisi lain,  ditemukan  pula siswa yang merasa takut 

karena ketidakpercayaan diri siswa terhadap dirinya sendiri.

Self concept menandakan suatu konsep diri yang konsisten, terorganisir, 

terdiri atas persepsi tentang aku sebagai subjek atau aku sebagai objek dan 

persepsi tentang hubungan aku dengan orang lain dan berbagai aspek hidup. Self 

concept akan mengalami perubahan dan perkembangan dan akhirnya menjadi 

fokus pembentukan kepribadian. Dengan self concept siswa yang baik pada 

pembelajaran matematika maka kemampuan penalaran dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model yang tepat juga dapat meningkat secara optimal.

Model pembelajaran yang bisa menumbuhkan kemampuan penalaran dan self 

concept siswa yaitu model pembelajaran kooperatif MURDER. Kelebihan dari 

model tersebut adalah selain siswa dapat mengembangkan kemampuan individu, 

siswa juga dapat mengembangkan kemampuan berkelompok.
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Model pembelajaran MURDER (Mood-Understand-Recall-Digest-Expand-

Review) merupakan salah satu dari sekian banyak model pembelajaran kooperatif 

yang dipandang mampu untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan self 

concept siswa. Model pembelajaran MURDER adalah pembelajaran kooperatif 

yang mengelompokan siswa menjadi kelompok kecil yang kemudian guru 

mengarahkan setiap kelompok dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai 

berikut: Mood, menciptakan suasana hati yang positif untuk belajar; Understand,

siswa memahami masalah yang diberikan oleh guru; Recall, siswa 

mengungkapkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan permasalahan baik secara 

lisan maupun tulisan; Detect, menelaah dan mengoreksi jika ada kesalahan 

terhadap penjelasan yang disampaikan ; Elaborate, siswa mengembangkan ide-ide

pokok masalah terhadap tanggapan, pertanyaan, dan masukan yang muncul pada 

tahap detect; Review, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

Model pembelajaran kooperatif MURDER memiliki ciri-ciri seperti 

pembelajaran dimulai dengan memotivasi siswa dengan menciptakan suasana hati 

(mood) yang positif. Siswa membentuk kelompok dimana setiap kelompok terdiri 

dari dua pasangan dyad, yaitu dyad-1 dan dyad-2. Siswa secara individu 

memahami materi dan masalah yang diberikan, salah satu anggota dyad 

menerangkan secara verbal apa yang telah dipahami, sementara anggota yang lain 

mendeteksi bila ada kesalahan atau kekurangan dari apa yang telah diterangkan 

dan menelaah dimana kesalahan dan kekurangannya bila ada. Kemudian siswa 

mengembangkan ide-ide pokok dari masalah. Siswa menyimpulkan kembali dari 
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seluruh proses pemecahan masalah. Sementara peran guru lebih banyak 

memfasilitasi dan memberikan bimbingan.

Pembelajaran MURDER lebih menekankan pada keterampilan kooperatif 

dengan menggunakan sepasang dyad. Dyad merupakan pertemuan antara dua 

orang yang berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Kegiatan berpikir secara 

berpasangan pada masing-masing kelompok dapat melatih siswa untuk 

mengembangkan pemikirannya karena adanya waktu berpikir dan dapat 

menyempurnakan konsepnya melalui kegiatan diskusi. Jumlah anggota kelompok 

yang kecil mendidik siswa untuk senantiasa aktif. Siswa akan lebih mudah 

memahami suatu materi karena mereka mendapat penjelasan dengan gaya bahasa 

mereka. Dalam pembelajaran MURDER, ketakutan siswa untuk mengemukakan 

pendapat dapat diminimalisir karena pembelajaran berlangsung dalam suasana 

kebersamaan bukan suasana persaingan yang dapat membuat siswa merasa 

tertekan. 

Berdasarkan paparan tersebut dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif MURDER diharapkan rata-rata kemampuan penalaran matematis siswa

dapat mencapai ketuntasan individual dan klasikal. Kemampuan penalaran 

matematis dan self concept siswa yang memperoleh materi dengan model 

pembelajaran kooperatif MURDER lebih baik dari pada kemampuan penalaran 

matematis dan self concept siswa yang memperoleh materi dengan pembelajaran 

ekspositori.
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2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut.

(1) Kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh materi dengan 

model pembelajaran kooperatif MURDER memenuhi KKM dan presentase 

ketuntasan belajar klasikal.

(2) Kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh materi dengan 

model pembelajaran kooperatif MURDER lebih baik daripada isswa yang 

memperoleh materi dengan pembelajaran ekspositori.

(3) Self concept siswa yang memperoleh materi dengan model pembelajaran 

kooperatif MURDER lebih baik daripada self concept siswa yang memperoleh 

materi dengan pembelajaran ekspositori.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

(1) Kemampuan penalaran matematis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif MURDER dapat mencapai ketuntasan belajar 

individual dan klasikal. 

(2) Kemampuan penalaran matematis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif MURDER lebih baik daripada kemampuan 

penalaran matematis siswa yang mengikuti pembelajaran ekspositori. 

(3) Self concept siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif MURDER lebih baik daripada self concept siswa yang mengikuti 

pembelajaran ekspositori. 

5.2 Saran 

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah diuraikan, saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut. 

(1) Model pembelajaran MURDER dapat diterapkan dan dikembangkan oleh guru 

dalam pembelajaran agar kemampuan penalaran matematis dan self concept

siswa tercapai dengan baik.

(2) Model pembelajaran MURDER membutuhkan waktu pembelajaran yang 

relatif lama. Oleh karena itu, model pembelajaran MURDER diharapkan dapat 
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diterapkan dengan perhatian khusus dalam merencanakan waktu, 

menggunakan media pembelajaran, dan menghidupkan keaktifan siswa 

sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang dan siswa dapat 

memahami konsep materi pelajaran dengan baik. 

(3) Pengelompokan siswa pada model pembelajaran MURDER dengan 

memperhatikan kemampuan awal siswa dan membagi mereka dalam 

kelompok yang heterogen agar kemampuan penalaran matematis dan self 

concept siswa dapat tercapai secara merata. 

(4) Pengukuran kemampuan penalaran matematis dan self concept siswa 

diharapkan tidak hanya menggunakan tes dan pengamatan saja, namun 

dilengkapi dengan wawancara terhadap siswa untuk mengetahui lebih banyak 

lagi faktor-faktor penghambat, sehingga guru dapat melakukan evaluasi dan 

memperbaiki pembelajaran selanjutnya. 
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