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ABSTRAK 
 

Muttaqi, U. K. 2019. “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada 

Model Osborn Simple Feedback Berdasarkan Tipe Kesalahan”. Tesis. 

Program Studi Pendidikan Matematika. Program Pascasarjana. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Kartono, M.Si, Pembimbing II 

Dr. Nur Karomah Dwidayati, M.Si. 

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, Model Osborn Simple 
Feedback, Tipe Kesalahan. 

 

Kemampuan pemecahan masalah matematis (KPMM) merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika. Kendati demikian, mayoritas siswa masih melakukan berbagai 

kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama pada materi 

Peluang. Guna mengatasi hal tersebut, diperlukan pembelajaran inovatif dan kreatif 

yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

mengurangi berbagai kesalahan, salah satunya yaitu pembelajaran dengan Model 

Osborn Simple Feedback (OSF). Tahapan pembelajaran model Osborn yaitu 

orientasi, identifikasi, klasifikasi, verifikasi, dan konklusi. Dan pada tahap tersebut 

diberikan Simple Feedback baik secara lisan maupun tertulis guna membantu siswa 

dalam memahami materi Peluang dan mengurangi kesalahan yang siswa lakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis keefektifan pembelajaran 

matematika pada Model OSF terhadap KPMM siswa MTs Al-Ma’arif Rakit; (2) 

menganalisis KPMM siswa MTs Al-Ma’arif Rakit pada pembelajaran model OSF 

berdasarkan tipe kesalahan. 

Penelitian ini menggunakan mixed method dengan desain sequential 

explanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Al-Ma’arif 

Rakit tahun ajaran 2018/2019. Pada penelitian kuantitatif, pengambilan sampel 

dilakukan secara random sampling dan diperoleh siswa dalam dua kelas yang 

kemampuan awal pemecahan masalahnya tidak berbeda secara signifikan, yaitu 

kelas VIII D dan VIII F. Pada penelitian kualitatif, dipilih siswa dengan persentase 

kesalahan tertinggi dari kelompok eksperimen sebagai subjek penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hasil rata-rata KPMM lebih dari 65, 

proporsi ketuntasan  klasikal lebih dari 75%, KPMM siswa kelas eksperimen lebih 

baik dari KPMM kelas kontrol, dan proporsi KPMM siswa yang tuntas di kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol; (2) siswa tipe reading belum mampu 

mencapai tahapan pemecahan masalah, siswa tipe comprehension mampu 

mencapai tahapan menyusun rencana dan melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, siswa tipe transformation mampu melaksanakan tahapan memahami 

masalah dan menyusun rencana pemecahan, siswa tipe process skill mampu 

melaksanakan tahapan  memahami masalah dan  menyusun rencana pemecahan 

masalah, dan siswa tipe encoding mampu melaksanakan tahapan memahami 

masalah, menyusun rencana, dan melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembelajaran matematika pada 

Model OSF efektif terhadap KPMM siswa dan deskripsi KPMM yang dicapai 

berbeda tergantung tipe kesalahan yang dilakukan. 
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ABSTRACT 
 

Muttaqi, U. K. 2019. "Mathematical Problem Solving Ability of Students in the 

Osborn Simple Feedback Model Based on the Type of Error". Thesis. 

Mathematics Education. Postgraduate Program. Semarang State University. 

Supervisor I Prof. Dr. Kartono, M.Si, Supervisor II Dr. Nur Karomah 

Dwidayati, M.Si. 
 

Keywords:  Mathematical  Problem  Solving  Ability,  Osborn  Simple  Feedback 

Model, Error Type 
 

Mathematical problem solving ability (MPSA) is a basic ability that students 

must have in solving mathematical problems. Nevertheless, the majority of students 

still make various mistakes in solving these problems, aspecially in Probabaility 

material. To overcome this, innovative and creative learning is needed that can 

improve mathematical problem solving abilities and reduce various errors, one of 

which is learning with the Osborn Simple Feedback (OSF) Model. The learning 

stages of the Osborn Model are orientation, identification, classification, 

verification, and conclusion. And at this stage Simple Feedback is given both 

verbally and in writing to help students understand the material and reduce mistakes 

students make. This study aimed  to: (1) analyze the effectiveness of learning 

mathematics in the OSF Model of MPSA students in MTs Al-Ma'arif Rakit; (2) 

analyze the MPSA description of MTs Al-Ma'arif Rakit students in OSF model 

learning based on the type of error. 

This study used a mixed method with a sequential explanatory design. The 

population in this study were students of class VIII MTs Al-Ma'arif Rakit school 

year 2018/2019. In quantitative research, sampling is done by random sampling and 

students are obtained in two classes whose initial ability to solve the problem is not 

significantly different, namely class VIII D and VIII F. In qualitative research, 

students with the highest percentage of errors from the experimental group were 

selected as research subjects. . 
The results showed that (1) the average of MPSA results were more than 65, 

the proportion of classical completeness was more than 75%, the MPSA of the 

experimental class students was better than the control class, and the proportion of 

MPSA students who completed the experimental class was better than the control 

class; (2) reading type students had not been able to reach the problem solving stage, 

comprehension type students were able to reach the stages of planning and 

implementing problem solving plans, transformation type students were able to 

carry out the stages of understanding the problem and compile a plan of solving, 

students of the process skill type were able to carry out the stages of understanding 

the problem and arrange problem solving plans, and encoding type students were 

able to carry out the stages of understanding the problem, preparing plans, and 

implementing problem solving plans. 
Based on the results of the study noted that mathematics learning in the OSF 

Model was effective on MPSA student and the MPSA description achieved was 

different depending on the type of error made. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Era globalisasi merupakan abad keterbukaan dimana manusia mengalami 

perubahan fundamental yang berbeda dengan tatanan kehidupan di abad 

sebelumnya. Era ini memberi dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, salah 

satunya dalam aspek pendidikan. Pendidikan dituntut untuk menghasilkan sumber 

daya  manusia  yang  memiliki kompetensi utuh,  yang  mampu  berkiprah dalam 

kehidupan nyata, dan menghasilkan sumber daya pemikir yang dapat turut serta 

membangun tatanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk 

memiliki kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi. Salah satunya, siswa 

harus dilatih untuk memiliki ketrampilan berpikir tingkat tinggi atau yang dikenal 

HOTS (High Order Thingking Skills). 

HOTS dibagi menjadi beberapa macam salah satunya yaitu kemampuan 

pemecahan masalah. International Life Skills Survey (2000) menyatakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang dibutuhkan oleh 

seseorang untuk terlibat secara efektif dalam situasi kualitatif yang muncul dalam 

kehidupan dan pekerjaan (dalam Suyitno, 2015). Berdasarkan hal tersebut, 

kemampuan pemecahan masalah menjadi salah satu kemampuan penting  yang 

perlu dimiliki untuk menjalani kehidupan kompetitif di era globalisasi ini. 

Sejalan dengan uraian di atas, Purwati, Rochmad, & Wuryanto (2018) 

mengungkapkan bahwa pemecahan masalah juga menjadi bagian penting dalam 

kurikulum  matematika.  Sebab,  dalam proses pembelajaran,  siswa  memperoleh 
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pengalaman berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk 

memecaham masalah  yang  bersifat  tidak  rutin  (Suherman,  et  al,  2003).  Asri, 

Ikhsan, & Marwan (2014) juga menyatakan bahwa dalam kurikulum 2013 

menekankan akan pentingnya kemampuan pemecahan masalah yang harus dimiliki 

siswa dalam pembelajaran matematika. Dan sejak tahun 1945, pemecahan masalah 

matematika ternyata memang sudah menjadi salah satu tujuan pembelajaran, lebih 

tepatnya dimulai sejak Polya menerbitkan buku pertamanya berjudul “How to solve 

it” yang membahas tentang pemecahan masalah matematika (Mkomange, Ilembo, 

dan Akintude, 2012; Pathak, 2013; Temiz 2013). 

Menurut NCTM (2000), kemampuan pemecahan masalah merupakan salah 

satu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika. 

Pemecahan masalah merupakan usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dicapai. Dalam proses 

pemecahan masalah, siswa diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam 

mempelajari, mencari, dan menemukan informasi atau data secara mandiri untuk 

diolah menjadi konsep, prinsip atau simpulan. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

diketahui bahwa pemecahan masalah memiliki peranan yang penting dalam 

pembelajaran matematika. 

Di negara maju, kemampuan pemecahan masalah telah lama menjadi pusat 

perhatian, bahkan problematika mengatasi rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa juga menjadi kendala tersendiri bagi mayoritas guru di 

berbagai negara (Daneshamooz, Alamolhodae, dan Darvishian, 2012). Oleh karena 

itu, permasalahan kemampuan pemecahan masalah masih menjadi topik utama 
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dalam bidang matematika hingga saat ini (Caballero, Blanco, dan Guerrero, 2011; 

Pearce, et. al, 2013). 

Hasil survei OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) menyebutkan bahwa pada PISA 2015 Indonesia menduduki 

peringkat 69 dari 79 negara. Pada tahun 2015, kompetensi matematika meningkat 

dari 375 poin menjadi 386 poin dan kompetensi membaca mengalami peningkatan 

dari 396 menjadi 397 poin. Survei ini mengambil sampel 236 sekolah di seluruh 

Indonesia dengan rentang usia pelajar 15 tahun sampai 15 tahun 11 bulan. Pelajar 

yang mengikuti survei sebanyak 54,51% dari kelas IX dan 45,49% dari kelas X 

(OECD, 2018). Berdasarkan peringkat tersebut, OECD menyebutkan bahwa 

kemampuan matematika siswa Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain 

salah satunya di bidang pemecahan masalah. 

Menyelesaikan soal matematika yang bersifat pemecahan masalah 

merupakan salah satu bentuk penguasaan kecakapan matematika siswa. Melly 

(dalam Kartono & Imron, 2011) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil 

penelitian PPPG Matematika diketahui bahwa sebagian besar siswa SMP kesulitan 

dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah dan menerjemahkan permasalahan 

dalam kehidupan ke dalam model matematika.   Hal demikian juga diungkapkan 

Irfan (2017) dalam penelitiannya bahwa sumber utama kesulitan dalam 

memecahakan masalah adalah dalam mengubah kata-kata tertulis menjadi simbol- 

simbol matematka. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat memunculkan kesalahan- 

kesalahan dalam pemecahan masalah. Kesalahan dapat berupa kesalahan dalam 

penulisan, pengerjaan, dan kesalahan pemahaman. 
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Bagi siswa, matematika memang merupakan salah satu pelajaran yang sulit. 

Hal tersebut salah satunya ditandai oleh kesulitan dalam menyelesaikan soal 

matematika. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan di MTs 

Al-Ma’arif Rakit Banjarnegara pada Februari 2018, diketahui bahwa materi 

Peluang menjadi salah satu materi yang sulit bagi siswa. Guru seringkali harus 

berulangkali menjelaskan materi Peluang kepada siswa agar mampu memahami 

materi tersebut dan siswa cenderung kebingungan dalam mengerjakan soal Peluang 

yang berbeda dari contoh yang diberikan guru. Faktor penyebabnya antara lain (1) 

kesulitan siswa dalam memahami soal dalam bentuk  cerita,  (2) siswa  merasa 

pelajaran matematika membosankan karena peran guru lebih dominan sehingga 

siswa cenderung pasif dalam kelas, pembelajaran kurang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi tersebut, diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah masih rendah. 

Hafid, Kartono, & Suhito (2016) mengungkapkan data kesulitan belajar 

matematika siswa ditandai berdasarkan nilai mata pelajaran matematika yang 

rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Syazali (2015) yang menyatakan bahwa 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di MAN 2 

Bandar Lampung disebabkan karena peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan 

soal-soal matematika dan peserta didik jarang sekali mengajukan pertanyaan atau 

mengemukakan ide pengerjaannya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Djamarah 

(dalam Hafid, Kartono, & Suhito, 2016) yang mengungkapkan bahwa kesulitan 

belajar siswa dapat terlihat dalam beberapa gejala, diantaranya: (1) menunjukan 

prestasi belajar yang rendah, (2) hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha 
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yang dilakukan, (3) lambat dalam mengerjakan tugas, (4) sikap yang menunjukkan 

kurang wajar, (5) menunjukkan tingkah laku yang tidak biasa atau tidak sewajarnya. 

Ruswati, Utami, & Senjayawati (2018), dalam penelitiannya, 

mengungkapkan bahwa dalam mengerjakan soal lingkaran, siswa kelas IX SMP 

Negeri 47 Bandung mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematis. 

Mayoritas siswa sudah memahami maksud dari permasalahan yang diberikan dan 

menemukan konsep yang harus digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Namun, siswa masih banyak melakukan kesalahan terutama pada langkah- 

langkah penyelesaian dan proses perhitungan. Dari 32 siswa yang Ruswati Utami, 

& Senjayawati teliti, sebesar 39,9% siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

permasalahan sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam mencari solusi. Selain 

itu, siswa juga melakukan kesalahan konseptual, terbukti dari 43,3% siswa 

mengalami kesalahan pada langkah-langkah penyelesaian dan 13,6% siswa 

melakukan kesalahan dalam proses perhitungan. Berdasarkan data tersebut 

diketahui bahwa siswa masih banyak melakukan kesalahan dan kesulitan dalam 

memecahakan masalah matematika, terutama pada soal yang berbentuk cerita. 

Kartono & Imron (2011) mengungkapkan bahwa guru dalam proses 

pembelajarannya, seringkali, hanya berorientasi pada penguasaan konsep 

matematika sebagai ilmu pengetahuan saja. Pada pembelajaran, guru kurang 

berorientasi terhadap kecakapan atau pola pikir siswa dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga siswa hanya terbiasa mengerjakan soal-soal rutin dan kesulitan dalam 

memecahkan suatu masalah  yang  berbentuk  non rutin.  Selain  itu,  siswa tidak 

terbiasa  untuk  memecahkan  suatu  masalah  secara  bebas  dan  mencari  solusi 
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penyelesaiannya dengan cara mereka sendiri, sehingga siswa cenderung hanya bisa 

mengerjakan soal-soal yang bentuknya sama dengan contoh soal yang diberikan 

guru (Napitulu, 2008; Anggraini, Siroj, & Putri, 2010; Siswandi, Sujadi, & Riyadi, 

2016). Apabila soalnya berbeda, siswa merasa bingung, karena tidak memahami 

langkah-langkah dalam memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, untuk lebih 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, siswa perlu diberi 

soal dalam bentuk cerita. Hal ini sejalan dengan pendapat Sepeng & Webb (2012) 

yang mengungkapkan bahwa menyelesaikan soal cerita membantu siswa dalam 

mengembangkan keterampilan dan mengetahui kapan dan bagaimana menerapkan 

pengetahuan matematika dalam kehidupan sehari-hari (dalam Tansil & Susanti, 

2017). 

 
Brown & Skow (2016) menyatakan bahwa analisis kesalahan merupakan 

jenis penilaian diagnostik yang dapat membantu seorang pengajar untuk 

menentukan mengapa dan kenapa siswa membuat kesalahan (dalam Rahmawati, 

2017). Penelitian mengenai analisis kesalahan bukan sesuatu yang baru. Banyak 

penelitian yang telah dilakukan yang membahas topik terutama pada beberapa 

dekade ini. Meski demikian, analisis kesalahan masih relevan untuk dijadikan topik 

penelitian,  karena analisis kesalahan terbukti menjadi salah satu  metode yang 

sangat efektif untuk mengidentifikasi pola terkait kesalahan matematis dari peserta 

didik (Rahmawati, 2017). Pada pembelajaran, guru harus benar-benar menganalisis 

kesalahan siswa untuk dapat memahami kesalahan, menjelaskan apa yang siswa 

alami serta menemukan penyebab dari kesalahan tersebut, sehingga guru dapat 

meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa (Satoto, Sutarto, & Pujiastuti, 
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2012; Yuniati, 2014; Sumartini, 2016; Zainuddin, Abidin, & Susanti, 2018). Hal ini 

sejalan dengan pendapat Suyitno & Suyitno (2015) yang mengungkapkan bahwa 

dengan mengetahui jenis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika, 

maka guru dapat memberikan pembelajaran terapi sehingga siswa dapat 

mengkomunikasikan ide melalui solusi penulisan dengan benar. 

Kajian guru terhadap hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan soal dapat 

dilakukan dengan menggunakan sebuah prosedur tertentu. Selain itu, berdasarkan 

hasil penelitian yang ada, dapat diketahui bahwa rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa dipengaruhi oleh berbagai kesalahan yang 

siswa lakukan dalam menyelesaikan soal. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

spesifikasi terhadap berbagai kesalahan yang ada, yaitu dengan membagai berbagai 

jenis kesalahan ke dalam beberapa tipe. 

Pada penelitian ini, jenis tipe kesalahan mengacu pada tipe kesalahan 

menurut Newman. Anne Newman, merupakan orang yang pertama kali 

memperkenalkan metode analisis kesalahan siswa pada tahun 1977. Tipe kesalahan 

ini disebut NEA (Newman Error Analysis). Junaedi (2012) mengungkapkan bahwa 

NEA merupakan kerangka diagnostik sederhana terhadap kesalahan siswa. NEA 

tersebut meliputi: (1) Reading Error (kesalahan membaca), (2) Comprehension 

Errors (kesalahan memahami), (3) Transformation Error (kesalahan transformasi), 

(4) Process Skill Error (kesalahan pada ketrampilan proses), (5) Encoding Error 

(kesalahan penulisan jawaban). Adapun NEA ini digunakan sebagai salah satu 

acuan analisis tipe kesalahan siswa sampai saat ini. 
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Supaya siswa menguasai kemampuan matematika sesuai tujuan umum 

pembelajaran matematika, guru perlu memberi inovasi dalam proses pembelajaran. 

Inovasi tersebut salah satunya dilakukan dengan mengoptimalisasikan model 

pembelajaran. Vera mengungkapkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran matematika (dalam 

Wahyuni, Kartono, & Susiloningsih, 2018). Dan pemilihan model pembelajaran 

yang tepat dapat membantu siswa menguasai kemampuan pemecahan masalah 

dengan baik (Putra, 2017). Model pembelajaran dapat mendukung pembelajaran 

yang bervariasi dan menarik sesuai tujuan pembelajaran. Ruseffendi (2006) 

mengungkapkan bahwa terdapat 10 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

proses pembelajaran matematika, yaitu kesalahan, kesiapan belajar, bakat, minat, 

model penyajian materi, pribadi dan sikap guru, suasana belajar, kompetensi guru, 

dan kondisi masyarakat. Suherman, et al (2003) juga mengungkapkan bahwa salah 

satu cara untuk mengembangkan kemampuan siswa, terutama dalam pemecahan 

masalah yaitu, dengan menyediakan pemecahan masalah yang memerlukan 

berbagai strategi penyelesaian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model 

Osborn untuk mencoba mengurangi kesalahan siswa dalam memecahkan masalah 

matematis. 

Model Osborn merupakan salah satu cara merekonstruksi pemikiran agar 

dapat mengemukakan gagasan atau ide dengan tepat. Model Osborn merupakan 

salah satu pembelajaran menggunakan teknik brainstorming, yaitu teknik untuk 

menghasilkan gagasan yang mencoba untuk mengatasi segala hambatan dan kritik. 

Tujuan teknik  ini adalah untuk  membantu  siswa dalam memecahkan  masalah 
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secara bervariasi, membantu siswa dalam mengembangkan pemikiran yang muncul 

dalam proses pembelajaran, dan membantu keterpaduan siswa dalam membangun 

hubungan dan  menilai satu  sama  lain.  Berdasarkan penjelasan tersebut,  dapat 

diketahui bahwa model Osborn merupakan model yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan ide-ide atau gagasan siswa sebanyak mungkin dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran menggunakan model ini lebih menuntut siswa untuk 

aktif dalam memecahkan masalah yang diberikan guru dan diminta untuk 

mengemukakan setiap ide atau gagasan yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

Pada proses pembelajaran, selain memberikan model yang bervariasi 

pemberian umpan balik juga perlu dilakukan. Rowe (2010) mengungkapkan bahwa 

umpan balik memiliki fungsi sebagai monitor dari proses pembelajaran siswa, 

meningkatkan pencapaian, pengembangan pemahaman, kemampuan pembelajaran 

dan dapat memotivasi siswa dengan cara memacu dan mengenali usaha siswa dalam 

proses pembelajaran (dalam Darungan, Rahayu, & Claramita, 2016). Oleh karena 

itu, perlu adanya umpan balik dalam pembelajaran guna menambah capaian model 

pembelajaran yang digunakan. 

Tahapan pembelajaran model Osborn yaitu orientasi, identifikasi, 

klasifikasi, verifikasi, dan konklusi. Pada tahapan model ini, siswa dilatih untuk 

memberikan berbagai ide terhadap suatu permasalahan dan ide apapun yang 

diungkapkan siswa dikumpulkan. Kemudian jawaban disimpulkan sesuai 

kesepakatan dari hasil atau cara yang dianggap paling tepat. Pada tahap Osborn, 

diberikan Simple Feedback baik secara lisan maupun tertulis guna membantu siswa 
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dalam memahami materi dan mengurangi kesalahan yang siswa lakukan. Simple 

Feedback diberikan pada saat siswa mengidentifikasi permasalahan, 

mempresentasikan hasil diskusi, dan mengerjakan kuis dan/atau remedial. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang perlu untuk menganalisis 

keefektifan pembelajaran dengan Model Osborn Simple Feedback terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan tipe kesalahan. 

 

 
 

1.2 Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1)      Kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. 

 
2) Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika belum maksimal 

dan masih kesulitan. Kesulitan tersebut dapat dilihat dari kesalahan– 

kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika yang diberikan oleh guru. 

Tipe kesalahan yang dilakukan siswa berbeda-beda. Oleh karena itu, 

pengetahuan guru tentang masing-masing tipe kesalahan diperlukan untuk 

memberikan pengajaran yang tepat. 

3) Kegiatan belajar belum menunjukkan inovasi pembelajaran dan guru masih 

berperan sebagai pusat informasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

guru adalah dengan melakukan inovasi pembelajaran yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran yang dapat melatih kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 
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1.3 Cakupan Masalah 
 

Cakupan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, antara lain: 

 
1) Kemampuan   yang   dianalisis   adalah   kemampuan   pemecahan   masalah 

matematis berdasarkan tipe kesalahan siswa. 

2)     Model pembelajaran yang digunakan yaitu Osborn Simple Feedback. 

 
3) Tipe kesalahan yang dianalisis lebih lanjut adalah kesalahan siswa dengan 

persentase diagnostik tertinggi. 

 

 
 

1.4 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan cakupan masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana  keefektifan  pembelajaran  Model  Osborn  Simple  Feedback 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di MTs Al- 

Ma’arif Rakit? 

2) Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di MTs Al- 

Ma’arif Rakit pada pembelajaran Model Osborn Simple Feedback 

berdasarkan tipe kesalahan menurut NEA? 

 

 
 

1.5 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  tujuan  penelitian  ini  diuraikan 

sebagai berikut: 
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1) Menganalisis  keefektifan  pembelajaran  model  Osborn  Simple  Feedback 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa MTs Al-Ma’arif 

Rakit. 

2) Menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa MTs Al- 

Ma’arif Rakit pada pembelajaran model Osborn Simple Feedback 

berdasarkan tipe kesalahan menurut NEA. 

 

 
 

1.6 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis 

sebagai berikut. 

1.6.1   Manfaat Teoretis 
 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan 

pembelajaran  matematika,  dan  memberikan  referensi  bagi peneliti  selanjutnya 

dalam menerapkan strategi pembelajaran yang lebih berkualitas. Selain itu, 

penelitian  ini  dapat  menjadi  sumber  referensi dalam  meningkatkan  efektifitas 

pembelajaran matematika siswa. 

1.6.2   Manfaat Praktis 
 

Hasil penelitian dapat digunakan guru untuk mengetahui tingkat kesalahan 

siswa dalam memecahkan masalah matematis. Dan penelitian ini dapat membantu 

guru agar dapat merancang dan memberi inovasi dalam pembelajaran yang sesuai 

dengan tingkat kesalahan siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

Selain itu, penelitian ini dapat memberi kesempatan siswa untuk mengoptimalkan 

pemahaman dan potensi kreatif dalam memecahkan masalah matematika. 
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BAB II 
 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA 

BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 
2.1 Kajian Pustaka 

 
2.1.1 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dalam Pembelajaran 

 
Kemampuan secara etimologi berasal dari kata mampu, yang berarti kuasa, 

(sanggup, bisa) melakukan sesuatu (Depdiknas, 2008). Menurut Stephen, secara 

terminologi, kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai 

tugas dalam suatu pekerjaan (dalam Syahrudin,  2016). Suatu masalah muncul 

ketika terdapat situasi dimana siswa mencoba mencapai beberapa tujuan dan harus 

menemukan cara untuk sampai disana. Pemecahan masalah mengacu pada usaha 

seseorang untuk mencapai tujuan karena tidak memiliki solusi otomatis (Schunk, 

2012). Adapun kemampuan pemecahan masalah menurut Anderson (2009) adalah 

keterampilan yang melibatkan proses menganalisis, menafsirkan, menalar, 

memprediksi, mengevaluasi, dan merefleksikan (dalam Noriza, Kartono, & 

Sugianto, 2015). Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis merupakan usaha yang ditunjukkan siswa dalam 

mencari solusi untuk memecahkan masalah. 

Menurut Polya (1973), pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar 

dari suatu kesulitan. Saad & Ghani (2008) mendefinisikan pemecahan masalah 

sebagai suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh 

penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak dapat segera dicapai 

(Ruswati,  Utami,  & Senjayawati,  2018; Kalsum,  Hasbi,  & Ismaimuza,  2016). 
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Pemecahan masalah merupakan alat untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir dan membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan dasar dalam menyelesaikan masalah khususnya 

terutama  di kehidupannya  (Silva,  Zulkardi,  &  Darmawijoyo,  2011;  Fajariyah, 

Dwidayati, & Cahyono, 2017). Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa kemampuan 

pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk mencari solusi permasalahan. 

Pemecahan masalah matematika merupakan pemecahan dalam matematika 

yang dianggap sebagai masalah oleh orang yang menyelesaikannya. Sebagaimana 

Bell mengungkapkan bahwa “Mathematics problem solving is the resolution of a 

situation in mathematics whis is regarded as a problem by the person who resolves 

it.” Sesuatu dapat dikatakan sebagai pemecahan masalah apabila seseorang 

menyadari bagaimana cara menyelesaikannya (Ruswati, Utami, & Senjayawati, 

2018).  Beberapa  pakar  teori pembelajaran  mengungkapkan  bahwa  pemecahan 

masalah  merupakan kunci dalam pembelajaran,  khususnya di ranah sains dan 

matematika, dan mereka menyarankan untuk memberikan penekanan lebih dalam 

pembelajaran (Anderson, 1993 dalam Schunk, 2012). NCTM (1989) juga 

menyatakan bahwa pemecahan masalah seharusnya menjadi fokus sentral dalam 

kurikulum matematika, karena pemecahan masalah merupakan proses yang harus 

diserap dalam setiap program dan menyediakan konteks dimana konsep, prinsip, 

dan kemampuan dipelajari (dalam Lahinda  & Jailani,  2015).  Berdasarkan  hal 

tersebut dapat diketahui tentang urgensi kemampuan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran matematika. 
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Schunk (2012) mengungkapkan bahwa pemecahan masalah mental Polya 

merupakan heuristika. Heuristika merupakan salah satu cara untuk memecahkan 

masalah dengan metode yang menggunakan prinsip-prinsip yang menghasilkan 

solusi. Polya membagi proses pemecahan masalah matematis menjadi empat 

tahapan, yaitu: 1) memahami masalah, 2) merencanakan pemecahan, 3) 

melaksanakan rencana, dan 4) memeriksa kembali. 

 

Understand the Problem 

   
Devise a Plan 

    

Carry out the Plan  

  
Check and Extend  

 
  

Solution  

Sumber: (Lam, et al, 2011) 

Diagram 2.1 Alur Model Pemecahan Masalah Polya 
 

 
 

Pada indikator dan tahapan tersebut, diketahui bahwa tahap pertama, 

pemecahan masalah matematis dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan 

memahami permasalahan  atau  soal.  Pada tahap  ini,  siswa  diharapkan  mampu 

menyajikan permasalahan dalam bentuk sketsa, gambar, bagan, atau pola lain. 

Tahap kedua, siswa mencoba mencari hubungan antar unsur yang telah ditemukan 

dan mencari cara yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. Tahap ketiga, 

siswa menemukan solusi permasalahan. Tahap keempat, siswa memeriksa kembali 

proses pemecahan masalah dan jawaban yang telah diperoleh. Pada tahap empat, 

guru diperbolehkan kembali ke alur awal sebagai refleksi, karena sifat pemecahan 

masalah itu dinamis dan memiliki siklus. Dan tahap terakhir, siswa mendapat solusi 
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dari  jawaban  permasalahan.  Secara  rinci,  proses  pemecahan  masalah  Polya 

dipaparkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tahapan Pemecahan Masalah Polya 
 
 

 

No. 

Tahapan 

Pemecahan 

Masalah 

 

 

Indikator 

1.      Memahami Masalah   a.   Menuliskan hal yang diketahui. 

b.   Menuliskan hal yang ditanyakan. 

c.   Menuliskan sketsa permasalahan. 

2.  Menyusun rencana 

pemecahan masalah 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Melaksanakan 

rencana pemecahan 

masalah 
 

 
 
 
 
 

4. Mengecek kembali 

hasil pemecahan 
masalah 

a. Menyusun  rencana  pemecahan  masalah 

berdasarkan fakta-fakta yang diberikan, 

pengetahuan prasyarat, dan prosedur yang 

jelas. 

b.   Memperkirakan strategi yang akan digunakan 

dalam pemecahan masalah. 

c.   Mampu menyederhanakan masalah. 

d.   Mampu mengurutkan informasi. 

a.   Menerjemahkan   masalah   yang   diberikan 

dalam bentuk kalimat matematika. 

b.   Menyelesaiakan masalah dengan strategi yang 

telah ditentukan. 

c.   Mengambil keputusan dan tindakan dengan 

menentukan dan mengkomunikasikan 

kesimpulan. 
a.   Memeriksa   kebenaran   hasil   pada   setiap 

langkah  yang  dilakukan  dalam  pemecahan 

masalah. 

b. Mampu menyusun kesimpulan solusi dari 

masalah yang telah diselesaikan. 

c. Menyusun  pemecahan  masalah  dengan 

langkah yang berbeda. 
 

 
 

Tahapan-tahapan Polya tersebut, dalam penelitian ini, akan digunakan untuk 

menganalisis ketercapaian siswa dalam setiap indikator kemampuan pemecahan 

masalah. 

Lestari & Yudhanegara (2017) dalam bukunya menyebutkan bahwa langkah 

pemecahan masalah matematis meliputi: 1) mengidentifikasi unsur-unsur  yang 
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diketahui, ditanyakan, dan diperlukan, 2) merumuskan masalah matematis atau 

menyusun model matematis, 3) menerapkan startegi untuk menyelesaikan masalah, 

dan 4) menjelasakan atau mengintepretasikan hasil penyelesaian masalah. 

Sementara itu, NCTM (2000) membagi standar atau indikator kemampuan 

pemecahan masalah menjadi empat, yaitu: (1) Build new mathematical knowledge 

through problem solving (membangun pengetahuan matematika baru melalui 

pemecahan masalah), (2) solve problems that arise in mathematics and in other 

contexts (memecahkan masalah yang timbul dalam matematika dan bidang lain), 

(3) apply and adapt a variety of appropriate strategies to solve problems 

(menerapkan dan menyesuaikan berbagai macam strategi yang tepat untuk 

pemecahan masalah), dan (4) monitor and reflect on the process of mathematical 

problem solving (mengamati dan menggambarkan proses pemecahan masalah 

matematika) (Ulya, 2016; Setiawan, Kartono, & Sukestiyarno, 2018). Berdasarkan 

penjelasan di atas, indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti 

dipaparkan pada Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

 
No.                         Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

1. Mengidentifikasi   masalah   yang   berkaitan   dengan   peluang   dengan 

menyajikan permasalahan dalam bentuk sketsa, gambar, bagan, atau pola 

lain. 
2.     Membangun  pengetahuan  matematika  baru  tentang  peluang  melalui 

pemecahan masalah. 
 

3.     Menyelesaikan masalah tentang peluang dengan strategi yang tepat. 
 

4. Menyusun pemecahan masalah tentang peluang dengan langkah yang 

berbeda. 

Indikator kemampuan kemampuan pemecahan masalah matematis tersebut akan 

dijadikan sebagai fokus pembelajaran secara bertahap sebagaimana tujuan simple 
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feedback. Dan soal yang diberikan dalam tes kemampuan pemecahan masalah juga 

mengkover setiap indikator tersebut. 

2.1.2 Model Osborn dalam Pembelajaran 
 

Dewey mendefinisikan model pembelajaran sebagai suatu rencana yang dapat 

digunakan untuk merancang tatap muka di kelas ataupun di luar kelas dan untuk 

mempertajam materi pengajaran (Majid, 2015). Lestari & Yudhanegara (2017) 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu pola interaksi antar 

siswa dan guru di dalam kelas yang terdiri dari strategi, pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, teknik pembelajaran dan sebagainya (Saminanto, 2011). Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat diketahui bahwa model pembelajaran merupakan suatu 

kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam 

mengorganisir pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Secara detail, hierarki dari masing-masing istilah tersebut dapat divisualisasikan 

pada Gambar 2.1. 
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Model Pembelajaran 

 

Pendekatan Pembelajaran 

(Student or Teacher Centered) 
 

 
 

Strategi Pembelajaran (exposition-

discovery learning or group- individual 

learning) 
 

 
 

Metode Pembelajaran 

(Ceramah, diskusi, simulasi, dsb) 
 

 
Teknik dan Taktik Pembelajaran 

(Spesifik, individual, unik) 

 
Model Pembelajaran 

 

 

Sumber: (Saminanto, 2011) 

Diagram 2.2 Hirarki Strategi, Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 
 

 
 

Model Osborn merupakan salah satu cara merekonstruksi pemikiran agar 

dapat mengemukakan gagasan atau ide dengan tepat. Model Osborn merupakan 

salah satu model pembelajaran menggunakan teknik brainstorming, yaitu teknik 

untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. 

Teknik ini mendorong munculnya banyak gagasan, termasuk gagasan aneh, dengan 

harapan menghasilkan gagasan yang kreatif. Teknik brainstorming sering 

digunakan untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Tujuan teknik ini 

yaitu untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah secara bervariasi, 

membantu siswa dalam mengembangkan pemikiran yang muncul dalam proses 

pembelajaran,  membantu keterpaduan siswa dalam membangun hubungan dan 

menilai satu sama lain, dan berguna untuk memformulasikan solusi dalam suatu 

permasalahan (Schunk, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui 
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bahwa model Osborn merupakan model yang dapat digunakan untuk mendapatkan 

ide-ide atau gagasan siswa sebanyak mungkin dalam proses pembelajaran. 

Pada tahun 1953, Alex Faickney Osborn mempopulerkan teknik 

brainstorming dalam bukunya. Awalnya, proses brainstorming ini muncul 

dimaksudkan sebagai serangan balik pada pemikiran konferensi negatif dalam 

dunia  bisnis sebagaimana  yang  dikatakan Charles Clark  dalam bukunya  yang 

berjudul Brainstorming. Osborn merupakan salah satu sukarelawan dalam Perang 

Dunia 1 sebagai promotor ikatan perang, yang kemudian perusahaan tempat Osborn 

bekerja menjadi agen periklanan pada tahun 1939. Namun, perusahaannya 

mengalami penurunan laba dan kehilangan salah satu agen utama yang kemudian 

mendirikan agen periklanan sendiri. Pada masa putus asa tersebut Alex Osborn 

menekan hasratnya untuk berpikir kreatif dan untuk mencari cara di mana dia dapat 

mendorong karyawannya untuk "berpikir", sebuah istilah yang dia gunakan untuk 

generasi ide kreatif. 

Pada tahun 1942, Osborn memperkenalkan konsep "berpikir" dalam karyanya 

yang merupakan awal mula proses brainstorming yang kemudian dia ciptakan. 

Pemikiran Osborn dipengaruhi oleh teori-teori berpikir kreatif Graham Wallace 

yang mencakup unsur-unsur dasar proses berpikir kreatif, inkubasi, intimasi, 

iluminasi, dan verifikasi. Dalam proses brainstorming terdapat empat aturan dasar 

yaitu: (1) menetapkan tujuan akhir dari proses untuk menghasilkan ide sebanyak 

mungkin dan penekanannya pada kuantitas ide yang dihasilkan, (2) tidak ada kritik 

ide, maksudnya Osborn menunda penilaian pada proses munculnya ide sampai 

proses brainstorming selesai, (3)  menerima ide-ide liar,  maksudnya menerima 
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segala macam ide yang muncul, (4) menggabungkan ide atau meningkatkan ide 

masing-masing (Besant, 2016). 

Pembelajaran menggunakan Model Osborn lebih menuntut siswa untuk aktif 

dalam memecahkan masalah yang diberikan guru dan diminta untuk 

mengemukakan setiap ide atau gagasan yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Dan pada tahap ini guru dituntut untuk memberikan masalah yang 

dapat merangsang pikiran siswa. Prosedur Model Osborn untuk memecahkan 

masalah sebagaimana disebutkan pada Tabel 2.3. 

 
Tabel 2.3 Prosedur Model Osborn 

 
No.                                     Tahapan 

1.       Orientasi atau pemberian informasi dan motivasi 

2.                          Identifikasi atau Analisa 

3.                           Klasifikasi atau Sintesis 

4.                                      Verifikasi 

5.                   Tahap Konklusi atau Kesepakatan 

Sumber: (Nugroho, 2016) 
 

 
 

Pada tahap pertama, guru menjelaskan masalah dan mengajak peserta didik 

untuk aktif memberikan gagasan. Pada tahap kedua, siswa diajak untuk 

memberikan ide pemikiran atau saran. Semua saran yang masuk ditampung, ditulis 

dan tidak dikritik, hanya boleh bertanya untuk meminta penjelasan. Hal ini 

bertujuan agar kreativitas siswa tidak terhambat. Pada tahap ketiga, menulis semua 

saran dan masukan peserta, dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat 

serta disepakati oleh kelompok. Pada tahap keempat, siswa melihat kembali saran 

yang telah diklasifikasikan. Setiap saran diuji berdasarkan tingkat relevansi pada 

permasalahan.  Pada  tahap  kelima,  guru  dan  siswa  menyimpulkan  butir-butir 
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alternatif  pemecahan  masalah  yang  disetujui.   Kemudian  memutuskan  cara 

pemecahan masalah yang dianggap paling tepat. 

2.1.3 Simple Feedback dalam Pembelajaran 
 

Feedback atau umpan balik merupakan istilah yang pertama kali dikenal 

dalam bidang elektronika. Istilah ini kemudian dijadikan sebagai konsep dasar 

dalam cybernetics, yaitu ilmu yang mempelajari kendali dan komunikasi hewan, 

manusia, dan mesin. Feedback kemudian digabungkan dengan sistem kendali diri 

yang kemudian memunculkan konsep feedback pembelajaran yang masuk ke dalam 

kategori teori behavioristik dan kognitif. Di bidang behavioristik, feedback 

merupakan cara untuk memperkuat atau merubah suatu perilaku. Dan di bidang 

kognitif,  feedback  membantu  siswa  untuk  merekontruksi pengetahuan  mereka 

sehingga dapat meningkatkan performa dan motivasi untuk belajar (Sari, 2016). 

Feedback merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna membantu siswa 

dalam memahami pelajaran dengan cara menanggapi hasil proses atau pekerjaan 

dengan tujuan agar siswa menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Feedback 

merupakan suatu penguatan kegiatan yang    mempertahankan dan memberikan 

respon pada aktivitas berikutnya sehingga hasilnya dapat lebih ditingkatkan. 

Arikunto  (2008)  mendefinisikan  feedback  sebagai segala  informasi  baik  yang 

menyangkut output maupun transformasi (Arikunto, 2010). Feedback ini 

diperlukan untuk memperbaiki input siswa (saat baru memasuki pembelajaran) 

maupun output siswa (setelah melalui proses pembelajaran), sedangkan umpan 

balik (feedback) dalam kegiatan pembelajaran merupakan peristiwa yang 

memberikan kepastian kepada peserta didik  bahwa kegiatan belajar telah atau 
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belum  mencapai tujuan.  Suke (1991)  mengungkapkan  bahwa  feedback  adalah 

pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya untuk 

memperbaiki pencapaian hasil belajar  (Windarsih,  2016). Berdasarkan definisi 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa feedback merupakan suatu cara untuk 

memberikan motivasi, peningkatan, penguatan, dan perbaikan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran. 

Kelebihan pemberian feedback dalam pembelajaran antara lain: 1) 

Mendorong siswa supaya terus berlatih. 2) Mencerminkan perilaku guru  yang 

efektif. 3) Membantu siswa untuk menilai kemampuan yang tidak dapat diketahui 

oleh diri siswa. 4) Mendorong guru untuk menilai relevansi aspek-aspek 

pembelajaran dengan tingkat  kemampuan siswa  dalam menguasai tugas gerak 

(bahan ajar) sesuai yang dikehendaki. Menurut Hall (2007) dalam (Anggraini, 

Hudjono, & Hamdani, 2015), terdapat empat tahapan pembelajaran matematika 

disertai umpan balik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Tahapan Pembelajaran Matematika Disertai Umpan Balik 

 
No.         Tahapan                                            Keterangan 

1. Feedback for 

teacher to 
student 

2. Feedback for 

student to 

student 

 
3. Feedback for 

student to 

computer 

 
4.  Feedback for 

student to self 

Guru   memberikan   umpan   balik   saat   para   siswa 

mengerjakan tugas dan mempresentasikan tugas. 

 
Melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dimana 

siswa menilai hasil pekerjaan temannya, penilaian diri 

ini memberikan pengendalian siswa terhadap 

kegiatannya dalam pembelajaran. 

mengarahkan   siswa   untuk   menggunakan   teknologi 

dalam  mengerjakan  tugas  dan  aktivitas  pemecahan 

masalah diluar dari kelas mereka dan untuk menerima 

umpan balik terpusat dari gurunya atau tugas mereka. 

Ketika    siswa    mendapat    masukan-masukan    dan 

komentar-komentar   dari  guru   dan  teman-temannya 

terhadap tugas yang dikerjakannya, akan menimbulkan 

suatu keadaan dimana ia menyadari letak kesalahan dan 

berupaya memperbaikinya. 
 

 
 

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui bahwa tahapan pembelajaran yang disertai umpan 

balik meliputi, umpan balik guru ke siswa, umpan balik siswa ke siswa, umpan 

balik siswa ke komputer, umpan balik siswa kepada dirinya sendiri. Pada penelitian 

ini, tahapan pembelajaran yang disertai umpan balik lebih ditekankan pada tahap 

umpan balik guru ke siswa. 

Roper (dalam Windarsih, 2016) juga mengungkapkan bahwa feedback dapat 

dibedakan menjadi empat tingkatan sebagaimana yang disebutkan pada Tabel 2.5. 

 
Tabel 2.5 Tingkatan Feedback menurut Roper 

 
Tingkatan                                             Keterangan 

1           Feedback berupa keterangan salah atau benar. 

2           Feedback ditambah pemberian jawaban yang benar. 

3           Feedback ditambah penjelasan. 

4 Feedback   diberi   pengajaran   atau   konsep   tambahan   untuk 

menguatkan. 
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Berdasarkan Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa pemberian feedback dalam setiap 

tingkatan berbeda. 

Feedback dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu Simple 

Feedback. Menurut Adang Suherman, et al, Simple Feedback adalah umpan balik 

yang hanya terfokus pada satu komponen ketrampilan dalam satu waktu (Nasirudin 

& Suhardi, 2017). Komponen ketrampilan yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu indikator kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Simple Feedback 

berisi kata kunci (keyword) yang menggambarkan aktivitas penyempurnaan dan 

dilakukan secara berulang selama proses pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran 

guru, secara berulang menekankan indikator kemampuan pemecahan masalah yang 

ingin  dicapai.  Sumarno  (2016)  mengungkapkan  bahwa  dalam  perspektif teori 

behaviorisme feedback dipandang sebagai penguatan dengan tujuan membantu 

siswa dalam mengembangkan pemahaman dalam menyelesaikan tugas-tugas 

sederhana ke tugas yang lebih kompleks. Adapun dalam teori kognitivisme, 

feedback tidak hanya berfungsi untuk memperkuat jawaban yang benar akan tetapi 

juga menjadi informasi korektif dalam membantu siswa mengoreksi kesalahan yang 

mereka lakukan. 

Adang juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat simple feedback 

dalam pembelajaran, yaitu 1) Guru lebih mudah dan akurat dalam memberikan 

umpan balik, karena hanya fokus pada satu komponen. 2) Memudahkan siswa 

dalam menerima dan melatih penyempurnaan yang menjadi fokus pembelajaran. 3) 

Siswa akan mengingat terus apa yang dipelajari pada kegiatan belajar tersebut 

(Nasirudin  &  Suhardi,  2017).  Susan  M.  Brookhart  (2008)  dalam  bukunya 
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memberikan solusi bagi guru dalam memberikan feedback yang baik kepada siswa 

ketika menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika, baik ketika 

mengerjakan PR maupun tugas dalam kelas. Berikut solusi yang Susan berikan: 

1)  Umpan balik dimulai dengan memperhatikan apa yang siswa kerjakan atau 

lakukan bukan sebaliknya. 

2)  Gunakan proses pemecahan masalah siswa dalam mengerjakan soal sebagai 

acuan. 

3)  Menentukan strategi feedback yang meliputi: waktu (kapan akan dilakukan 

feedback, misal: saat pembelajaran sedang berlangsung dan ketika siswa 

mengumpulkan tugas di pertemuan yang akan datang), quantitas (banyak poin 

yang harus diberikan atau diketahui siswa, misal: memilih dua atau tiga poin 

tugas yang akan diberi masukan dan memberi penekanan pada kekurangan dan 

kelemahan jawaban), cara (cara mengkomunikasikan pemberian feedback, 

misal dengan tulisan dan lisan), dan audiens (maksudnya objek yang diberi 

feedback, misal secara personal atau kelompok). 

4)  Menentukan konten feedback yang meliputi: fokus (meliputi umpan balik pada 

tugas, proses mengerjakan tugas, sikap siswa, dan pribadi siswa, misal: umpan 

balik terhadap penampilan siswa), perbandingan (misal: membandingkan 

penampilan siswa satu dengan siswa lainnya), fungsi (dalam bentuk deskripsi 

atau evaluasi, misal: mendeskripsikan pekerjaan siswa dan mengidentifikasi 

kelemahan dan kelebihan siswa dalam mengerjakan tugas), dan valensi (dalam 

bentuk positif atau negatif, misal: memberikan komentar positif dalam 

menggambarkan apa yang dikerjakan siswa dan memberikan saran yang dapat 
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dilakukan siswa untuk berkembang). 

 
5)  Jangan hanya menandai jawaban yang benar atau salah akan tetapi juga harus 

memberikan saran, seperti dengan strategi mengajukan pertanyaan. 

2.1.4 Tipe Kesalahan 
 

Kesalahan merupakan penyimpangan terhadap sesuatu yang benar, sistematis, 

dan konsisten. Kurniasari mengungkapkan bahwa kesalahan merupakan suatu 

bentuk penyimpangan terhadap hal yang benar, prosedur yang ditetapkan 

sebelumnya, atau penyimpangan dari suatu yang diharapkan (Ulifa & Effendy, 

2014). Wijaya & Masriyah (2013) juga menyatakan bahwa letak kesalahan 

didefinisikan sebagai bagian dari penyelesaian soal yang terjadi penyimpangan 

(dalam Manibuy, Mardiyana, & Saputro, 2014). Kesalahan siswa ini dapat 

berpengaruh terhadap rendahnya kompetensi siswa terhadap materi pelajaran. Oleh 

sebab itu, kesalahan siswa perlu diketahui lebih lanjut untuk mengetahui bentuk 

kesalahan yang siswa lakukan, penyebabnya, dan mencari solusinya (Dewi, 2014; 

Farida, 2015). Para ahli matematika telah banyak yang meneliti tentang penyebab 

dan jenis-jenis kesalahan yang mungkin dilakukan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika. Beberapa diantaranya membagi kesalahan siswa kedalam kesalahan 

konseptual, prosedural, dan teknik. 

Kesalahan konseptual merupakan kesalahan dalam menafsirkan ataupun 

menggunakan istilah, konsep, dan prinsip matematika, misalnya kesalahan dalam 

menerapkan rumus, memahami konsep penyelesaian, dan menerjamahkan 

pertanyaan ke dalam model matematika. Kesalahan Prosedural merupakan 

kesalahan  dalam  menyusun  langkah-langkah  atau  algoritma  yang  hirarki  dan 
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sistematis dalam menjawab permasalahan matematika, misalnya kesalahan dalam 

menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam pertanyaaan dan 

kesalahan dalam menyelesaikan soal atau tidak menyelesaikan soal sampai tahap 

akhir. Kesalahan teknik merupakan kesalahan pada perhitungan, misalnya 

kesalahan dalam melakukan operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan 

pembagian, dan kesalahan akan ketidaksesuaian nilai koefisien, konstanta, dan 

variabel dalam setiap langkah penyelesaian (Sahriah, Muksar, & Lestari, 2012). 

Pada penelitian ini, tipe kesalahan mengacu pada pendapat Newman. Anne 

Newman, merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan metode analisis 

kesalahan siswa pada tahun 1977. Metode analisis kesalahan Newman dikenal 

dengan nama NEA (Newman Error Analysis). Tipe kesalahan menurut Newman 

dipaparkan pada Tabel 2.6. 

 
Tabel 2.6 Tipe Kesalahan Menurut Newman 

 
No.                                     Tipe Kesalahan 

1.                      Reading Error (kesalahan membaca) 

2.              Comprehension Errors (kesalahan memahami) 

3.              Transformation Error (kesalahan transformasi) 

4.       Process Skill Error (kesalahan pada ketrampilan proses) 

5.              Encoding Error (kesalahan penulisan jawaban) 
 
 
 

Prosedur NEA berdasarkan penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan 

soal meliputi: 

1)  Reading Error (kesalahan membaca); kesalahan ini terjadi ketika siswa tidak 

dapat membaca makna soal, baik dalam membaca makna soal maupun tidak 

mengetahui  makna  simbol,  istilah,  atau  kata  yang  terdapat  dalam  soal. 
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Islamiyah, Prayitno, & Amrullah (2018) mengungkapkan bahwa pada 

umumnya, siswa sudah lancar membaca soal dengan baik dan benar tetapi siswa 

mengalami kesulitan dalam memaknai kalimat yang ada pada soal. Siswa juga 

tidak dapat memaknai kata yang dibaca secara tepat. Rokhimah, Suyitno dan 

Sukestiyarno (2015) juga mengungkapkan bahwa siswa dikatakan melakukan 

kesalahan membaca jika siswa tidak dapat mengerti makna dari kata-kata pada 

soal tersebut atau memaknai kata penting yang terdapat pada soal. 

2)  Comprehension Errors (kesalahan memahami); kesalahan ini terjadi ketika 

siswa dapat memahami makna soal, tapi tidak mengetahui apa yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal. 

3)  Transformation Error (kesalahan transformasi); kesalahan ini terjadi katika 

siswa gagal menentukan rumus yang harus digunakan dalam menyelesaikan 

soal, gagal dalam memilih strategi atau prosedur dalam menjawab soal, dan 

gagal dalam membuat gambar atau sketsa untuk membantu dalam 

menyelesaikan soal. 

4)  Process Skill Error (kesalahan pada ketrampilan proses); kesalahan ini terjadi 

ketika siswa gagal dalam melaksanakan prosedur jawaban sesuai dengan 

algoritma. 

5)  Encoding Error (kesalahan penulisan jawaban); kesalahan ini terjadi ketika 

siswa gagal dalam memperoleh jawaban yang benar sesuai yang ditanyakan 

pada soal (Junaedi, et al, 2015; Hafid, Kartono, & Suhito, 2016; Singh, Rahman, 

& Hoon, 2012 dalam Suyitno, 2018). 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika antara lain berupa kesalahan dalam memahami 

soal, kesalahan dalam menggunakan rumus, kesalahan dalam operasi penyelesaian, 

dan kesalahan dalam menyimpulkan. Kesalahan siswa berimplikasi pada kesulitan 

siswa dalam menguasai kompetensi pelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan adanya 

analisis kesalahan sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir kesulitan siswa. 

Zakaria (2010) mengungkapkan bahwa NEA merupakan salah satu alat yang 

reliabel bagi guru untuk menginvestigasi kesalahan siswa, terutama untuk 

mengidentifikasi kesalahan siswa dalam mata pelajaran matematika. Menurut 

White (2010), analisis kesalahan Newman memberikan kerangka untuk 

mempertimbangkan alasan yang mendasari kesalahan yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika dan proses yang dibantu guru untuk menentukan di 

mana kesalahan terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, prosedur Newman dipilih 

agar dapat mengungkap tipe kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah (dalam Irsyad, Suhito, Suyitno, 2017). Adapun NEA 

mengklasifikasikan jenis kesalahan berdasarkan tingkat penyelesaian yang 

dilakukan. Dan kerangka NEA bersifat hirarki. Sebagaimana Ellerton & Clements 

(1991) mengungkapkan bahwa Newman menggunakan kata “hirarki” dalam 

menganalisis jenis kesalahan, karena kesalahan setiap tingkat proses penyelesaian 

dapat menghambat siswa untuk memperoleh solusi yang tepat (dalam Safitri, et al, 

2019). Oleh karena itu, analisis tipe kesalahan NEA yang akan dilakukan bersifat 

hirarki atau dengan kata lain proses analisis tipe kesalahan NEA tidak akan 

dilanjutkan ketahap selanjutnya jika siswa melakukan kesalahan pada tahap awal. 
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Misalnya, siswa melakukan kesalahan jawaban pada tahap reading, maka analisis 

tidak dilanjutkan pada keempat tahap berikutnya. Aturan ini mengacu pada aturan 

analisis menurut Junaedi (2012). 

Prakitipong & Nakamura (2006) mengklasifikasi NEA menjadi dua 

kelompok kendala, yaitu 1) masalah kelancaran linguistik dan pemahaman 

konseptual yang dikaitkan dengan reading error dan comprehension error dan 2) 

masalah dalam pengolahan matematika yang terdiri dari transformation error, 

process skill error, dan encoding error. Prakitipong & Nakamura (2006)  juga 

menjelaskan bahwa aspek reading error fokus pada pengenalan kata, kalimat, dan 

simbol soal, comprehension error fokus pada pemahaman linguistik dari soal yang 

disajikan, transformation error fokus pada interpretasi matematis dari pemahaman 

linguistik, process skill error fokus pada proses matematika berdasarkan 

interpretasi matematik dan encoding error fokus pada representasi dari hasil proses 

matematika. Selain itu, White (2005) juga mengidentifikasi kriteria NEA sebagai 

berikut. 

1)  Kesalahan Membaca (R); jika siswa tidak bisa membaca atau menemukan kata 

kunci atau simbol dalam soal sehingga menghambat siswa memahami soal lebih 

lanjut dan tidak bisa menyelesaikan dengan tepat. 

2)  Kesalahan Memahami (C); jika siswa mampu membaca semua kata semua kata, 

kalimat, dan simbol dalam soal, akan tetapi tidak memahami makna soal secara 

keseluruhan sehingga menghambat siswa dalam melangkah pada proses 

penyelesaian yang tepat. 

3)  Kesalahan Transformasi (T); Jika siswa sudah memahami makna soal tetapi 



32  
 
 
 

 

tidak  dapat  membuat  intepretasi  matematik,  mengidentifikasi operasi,  atau 

urutan operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan soal. 

4)  Kesalahan pada Ketrampilan Proses (P); jika siswa mampu mengidentifikasi 

intepretasi matematik, operasi yang sesuai, atau uruatan operasi, tapi t idak 

mengetahui prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur tersebut 

secara akurat. 

5)  Kesalahan Penulisan Jawanan (E); jika siswa tidak dapat menulis jawaban yang 

benar atau tepat dalam bentuk angka, simbol, atau kata-kata. 

Pada penelitian ini, kriteria yang akan digunakan dalam menganalisis tipe 

kesalahan NEA secara kualitatif mengacu pada pendapat White (2006), Hafid, 

Kartono, & Suhito (2016), dan Singh, Rahman, & Hoon (2012) dalam Suyitno, 

2018. 

 
2.1.5 Teori Belajar yang Mendukung 

 
Pada proses pendidikan di sekolah, belajar merupakan kegiatan yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan manusia. Belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dengan belajar manusia 

dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, dan tanpa belajar manusia 

tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Teori belajar pada dasarnya 

merupakan penjelasan bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi 

diproses di dalam pikiran siswa. Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan 

pembelajaran dapat lebih meningkatkan perolehan hasil belajar siswa (Trianto, 
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2007). Beberapa teori belajar yang melandasi pembahasan dalam penelitian ini 

antara lain yaitu teori behaviorisme dan teori kognitivisme. 

2.1.5.1 Teori Behaviorisme (Tingkah Laku) 
 

Pada teori tingkah laku, belajar merupakan kegiatan untuk membentuk, 

mengembangkan dan memodifikasi pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, 

kegemaran dan sikap. Kegiatan belajar mengakibatkan perubahan tingkah laku 

yang merupakan hasil dari belajar. Menurut Gagne (2001), kemampuan pemecahan 

masalah merupakan salah satu proses pembelajaran matematika dengan objek tak 

langsung yang diperoleh siswa (dalam Schunk, 2012). Terdapat lima langkah yang 

harus dilakukan dalam memecahan masalah, yaitu: menyajikan masalah dalam 

bentuk yang lebih jelas, menyatakan masalah dalam bentuk yang lebih operasional, 

menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang diperkiran, 

menguji hipotesis dan melakukan untuk memperoleh hasil, dan mengecek kembali 

hasil. Gagne mengklasifikasikan hasil belajar meliputi kapabilitas informasi verbal, 

ketrampilan intelektual, motoris, sikap dan strategi kognitif. 

Pada teori ini,  feedback dianggap  sebagai penguat  yang  bertujuan untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan dan menguasai performa penyelesaian 

tugas  yang  bersifat  sederhana  sampai ke  tugas yang  bersifat  lebih  kompleks. 

Kulhavy & Wager (1993) menungkapkan bahwa secara umum, feedback dianggap 

sebagai motivator atau insentif untuk meningkatkan respons dan/atau akurasi 

(dalam Sumarno, 2016). Feedback dalam teori behaviorisme digambarkan pada 

Gambar 2.2. 
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Sumber: (Thurlings, et al, 2013) 

Gambar 2.2 Model Feedback dalam Teori Behaviorisme 
 

 
 

2.1.5.2 Teori Kognitivisme 
 

Teori kognitif merupakan bagian dari sains kognitif yang telah berkontribusi 

dalam perkembangan psikologi belajar. Pada perspektif psikologi kognitif, belajar 

merupakan peristiwa mental, bukan behavior yang bersifat jasmani, meskipun hal- 

hal yang bersifat behavior tampak lebih nyata dalam peristiwa belajar siswa. Teori 

kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak dalam melakukan penalaran dan 

pemecahan masalah. Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai proses 

aktif anak  dalam  membangun  sistem  makna  dan  pemahaman  realitas  melalui 

pengalaman dan interaksi. Piaget mengungkapkan bahwa proses belajar diarahkan 

untuk mengkontruksi pengetahuan dan penguasaan materi pelajaran dalam rangka 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Pada teori ini, feedback berfungsi untuk memperkuat jawaban yang benar 

dan menjadi informasi korektif untuk membantu siswa dalam mengoreksi 

kesalahan  yang  mereka  lakukan.  Lebih  lanjut,  koreksi dan  analisis  kesalahan 

menjadi komponen penting dalam belajar dan feedback berfungsi sebagai verifikasi 

atas kepastian respon atau tingkat kepastian jawaban dari siswa (Kulhavy & Stock 

(1989) dalam Sumarno, 2016). Feedback dalam teori behaviorisme digambarkan 

pada Gambar 2.3. 
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Sumber: (Thurlings, et al, 2013) 
 

Gambar 2.3 Model Feedback dalam Teori Kognitivisme 
 
 

 
2.1.6 Discovery Learning 

 
Penemuan merupakan model pembelajaran dimana siswa didorong untuk 

menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru (Uno & Nurdin, 2011). 

Discovery Learning merupakan suatu model pembelajaran yang dirancang agar 

siswa dapat menemukan konsep dan prinsip pembelajaran melalui proses 

mentalnya sendiri (Lestari & Yudhanegara, 2017). 

Langkah-langkah Discovery Learning meliputi tahap persiapan dan 

pelaksanaan. Pada tahap persiapan meliputi (1) menentukan tujuan pembelajaran, 

(2) melakukan identifikasi karakteristik siswa, (3) memilih materi, topik pelajaran, 

dan mengembangkan bahan ajar, serta (4) melakukan penilaian proses dan hasil 

belajar siswa. Pada tahap pelaksanaan berisi sintaks yang meliputi (1) stimulation 

(stimulasi/pemberian rangsangan) yaitu siswa dihadapkan pada sesuatu yang 

menimbulkan kebingungan, misalnya guru memulai pembelajaran dengan 

mengajukan pertanyaan, (2) problem statement (pernyataan/identifikai masalah) 

yaitu siswa mengidentifikasi beberapa masalah kemudian dipilih salah satu untuk 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis, (3) data collection (pengumpulan data) yaitu 

siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan untuk membuktikan 

hipotesis, (4) data processing (pengolahan data), (5) verification (pembuktian) 
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yaitu melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran hipotesis, dan (6) 

generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) yaitu menarik kesimpulan yang 

dapat dijadikan prinsip umum (Kurniasih & Berlin, 2014). 

2.1.7 Efektivitas Pembelajaran 
 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, yang berarti ada efeknya (pengaruh 

dan akibatnya), dapat membawa hasil, berhasil guna yang memberikan hasil yang 

memuaskan (Depdiknas, 2008). Dalam bahasa Inggris, kata efektivitas berasal dari 

kata effect yang artinya satu kejadian atau gejala yang mengikuti kejadian lain 

dalam satu relasi kausal (sebab-akibat), atau hasil satu keadaan yang memuaskan 

atau tidak memuaskan pada satu pertalian atau koneksi yang dipelajari (Chaplin, 

2011). Efektivitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan dan proses 

interaksi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Efektivitas dapat dijadikan barometer untuk mengukur keberhasilan 

pendidikan yang mencerminkan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan tersebut 

telah dicapai siswa   dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 

Kriteria untuk dapat menetapkan keberhasilan suatu pengajaran secara umum dapat 

dilihat dari dua segi, yaitu ditinjau dari sudut proses pengajaran atau dari hasil 

belajar yang dicapai siswa. 1) Ditinjau dari segi proses, pembelajaran dikatakan 

berkualitas apabila seluruh (atau kurang lebih 75%) siswa terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran,  selain  menunjukkan antusias, semangat  belajar, dan rasa 

percaya diri yang tinggi. 2) Ditinjau dari segi hasil, pembelajaran dikatakan berhasil 

apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri seluruh (atau kurang lebih 

75%) siswa (Mulyasa, 2004). 



37  
 
 
 

 

Selain kedua hal di atas, model pembelajaran juga dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dan model pembelajaran dikatakan efektif 

apabila secara statistik selisih hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran. 

Sebagaimana Slamento mengemukakan bahwa belajar yang efektif dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan 

tujuan instruksional yang ingin dicapai (Slamento, 2010). 

Pembelajaran di kelas juga dikatakan berhasil apabila siswa mampu melewati 

batas tertentu. Pada penelitian ini, kriteria batas ketuntasan siswa menggunakan 

batas ketuntasan aktual menurut Sudjana (2016). Batas lulus aktual (BTA) 

didasarkan atas nilai rata-rata aktual atau nilai rata-rata yang dapat dicapai oleh 

kelompok siswa. Unsur yang diperlukan untuk menetapkan BTA adalah nilai rata- 

rata dan simpangan baku. Biasanya skor yang dinyatakan lulus adalah skor di atas 

(�̅� + 0,25 𝑆𝐷)  dimana  �̅�  adalah  nilai  rata-rata  kemampuan  awal  pemecahan

 
masalah matematis siswa dan 𝑆𝐷  adalah simpangan baku atau standar  deviasi

 
(Matondang, 2009; Sudjana, 2016). Batas ketuntasan aktual ini digunakan sebagai 

 
kriteria ketuntasan individual. Jadi, siswa dikatakan tuntas secara individual apabila 

skor kemampuan yang diperoleh lebih tinggi atau sama dengan BTA. Akan tetapi, 

jika nilai BTA kedua kelas yang diperoleh terlalu rendah maka peneliti 

menggunakan nilai KKM yang telah ditentukan dari sekolah. Sebab, nilai KKM 

menjadi nilai pertimbangan. 

Adapun  batas  lulus proporsi atau  ketuntasan klasikal pada penelitian  ini 

mengacu pada penilaian acuan patokan. Patokan tersebut sejalan dengan pendapat 
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Zulkifli Matondang (2009) dan Masrukan (2017) dengan acuan patokan 75%. 

Masrukan (2017) mengungkapkan bahwa batas ini merupakan batasan minimal 

dengan asumsi bahwa ketidaktuntasan siswa melebihi 25% akan memberatkan guru 

dalam melakukan pembelajaran remedial atau pembelajaran korektif. Zulkifli juga 

mengungkapkan bahwa makin tinggi kriteria kelulusan, makin tinggi pula kualitas 

hasil belajar yang dituntutnya. 

Berdasarkan  penjelasan  di  atas,   pembelajaran   Model  Osborn   Simple 

 
Feedback dikatakan efektif jika memenuhi kriteria keefektifan, yaitu: 

 
1)  Rata–rata  nilai  kemampuan  pemecahan  masalah  siswa  pada  pembelajaran 

model Osborn Simple Feedback melampaui Batas Tuntas Aktual (BTA). 

2)  Proporsi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada pembelajaran 

model Osborn Simple Feedback melampaui ketuntasan klasikal. 

3)  Rata–rata  kemampuan  pemecahan  masalah  matematis  pada  pembelajaran 

model Osborn Simple Feedback lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan 

pembelajaran model Discovery Learning. 

4)  Proporsi kemampuan  pemecahan  masalah  matematis  siswa  yang  diajarkan 

dengan pembelajaran model Osborn Simple Feedback lebih baik dari siswa 

yang diajarkan dengan pembelajaran model Discovery Learning. 

 

 
 

2.2 Kerangka Teoretis 
 

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan  bangsa,  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  siswa  agar 
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menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, 

mandiri, dan bertanggungjawab. Sedangkan pembelajaran matematika di sekolah 

memiliki tujuan agar keterampilan dan kemampuan para siswa dapat berkembang 

dengan baik sebagaimana diharapkan, yaitu menjadi SDM yang berkualitas. Salah 

satu ketrampilan dan kemampuan yang harus dimiliki siswa yaitu kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis 

merupakan kemampuan yang sangat  esensial untuk kehidupan, pekerjaan, dan 

berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. 

Menurut Gagne (2001), kemampuan pemecahan masalah merupakan salah 

satu proses pembelajaran matematika dengan objek tak langsung yang diperoleh 

siswa. Menurut  Polya (1973), pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan 

keluar  dari suatu  kesulitan.  Saad  &  Ghani  (2008)  mendefinisikan  pemecahan 

masalah sebagai suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh 

penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak dapat segera dicapai 

(Ruswati, Utami, & Senjayawati, 2018). Adapun Pimta (dalam Fajariyah, 2017) 

mengungkapkan  bahwa  pemecahan  masalah  merupakan  alat  untuk  membantu 

siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan dasar dalam menyelesaikan masalah khususnya 

terutama di kehidupannya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kemampuan 

pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk mencari solusi permasalahan. 

Pada sistem pendidikan di Indonesia, siswa dituntut untuk mampu menguasai 

banyak mata pelajaran, salah satunya adalah matematika. Matematika merupakan 

mata pelajaran yang paling dianggap sulit oleh sebagian besar siswa di Indonesia. 
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Kemampuan pemecahan masalah matematis seharusnya menjadi kemampuan yang 

dimiliki setiap siswa dari jenjang sekolah dasar agar siswa terbiasa untuk berpikir 

tingkat tinggi. Model yang berorientasi untuk meningkatkan pemecahan adalah 

Model Osborn. Model Osborn merupakan model belajar yang menuntut siswa 

untuk secara berfikir kreatif dan bertahap dalam memecahkan permasalahan 

matematika. 

Salah satu kriteria pembelajaran saintifik adalah mendorong dan 

menginspirasi siswa berpikir kritis, analitis, dan tepat  dalam mengidentifikasi, 

memahami memecahkan masalah dan mengaplikasikan substansi atau materi 

pembelajaran. Salah satu kendala guru dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yaitu dikarenakan tingkat kesalahan yang 

sering dilakukan siswa. Perbedaan kesalahan yang dilakukan siswa juga 

mengharuskan guru untuk memberi solusi yang berbeda pula. 

Berbagai penelitian yang ada mengungkapkan tentang  berbagai kesulitan 

siswa dalam belajar matematika. Salah satunya, Reid mengungkapkan bahwa 

kesulitan tersebut ditandai oleh ketidakmampuan dalam memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan aspek–aspek pemahaman dalam proses pengelompokkan, 

menambah dan mengurangi, persepsi visual, persepsi auditori, menghitung, dan 

mentransfer pengetahuan (dalam Sulistyaningsih & Rakhmawati, 2017). 

Sulistyaningsih & Rakhmawati juga mengungkapkan bahwa kesalahan dalam 

memecahkan masalah matematika sering terjadi, baik secara tertulis maupun lisan. 

Seringkali, siswa tahu cara menjawab pertanyaan yang diajukan, namun kesulitan 

dalam perhitungan (Sulistyaningsih & Rakhmawati, 2017). 
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Kesulitan yang siswa alami terlihat  dari kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika. Rahmat Basuki mengungkapkan bahwa 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal adalah kesalahan konsep, operasi, 

dan kecerobohan, dan beberapa penelitian lain menyatakan bahwa penyebab 

kesulitan matematika siswa adalah akibat kesalahan hitung, prosedur yang keliru, 

ketrampilan mengitung dan membaca adapun siswa paling dominan pada kesalahan 

konsep (dalam Rumasoreng & Sugiman, 2014; Manibuy, Mardiyana, & Saputro, 

2014). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai macam 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Newman membagi tipe kesalahan menjadi lima, yaitu (1) Reading Error 

(kesalahan membaca), (2) Comprehension Errors (kesalahan memahami), (3) 

Transformation Error (kesalahan transformasi), (4) Process Skill Error (kesalahan 

pada ketrampilan proses),  (5)  Encoding  Error (kesalahan penulisan  jawaban). 

Perpaduan analisis kemampuan pemecahan masalah matematis dan penggolongan 

siswa sesuai kesalahannya diharapkan dapat membantu guru untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan dapat memberikan solusi 

kepada siswa. 

Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika. Meski 

demikian, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa saat ini masih belum 

optimal (Khairi, Mukhni, & Nasution, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Khairi, Mukhni, & Nasution (2014) di SMA N 1 Akabiluru. Nidaul 

mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 



42  
 
 
 

 

siswa kelas XI IPA SMAN 1 Akabiluru diketahui bahwa persentase kemampuan 

pemecahan masalah siswa mencapai 68,6%. Dan rendahnya kemampuan masalah 

dialami oleh hampir setiap jenjang pendidikan, dari tingkat sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi (Danobroto, 2008; Fatimah, 2012; Syazali, 2015; Noverma, 2016; 

Utami & Wutsqa, 2017). Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa 

kemampuan pemecahan siswa masih rendah, salah satunya disebabkan oleh 

pendekatan pembelajaran yang digunakan guru. 

Ruseffendi (2006) mengungkapkan bahwa model pembelajaran merupakan 

salah satu  faktor yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran 

matematika, salah satu model tersebut adalah Model Osborn. Hal tersebut sejalan 

dengan  penelitian  yang  ada  bahwa  penerapan  Model  Osborn  efektif terhadap 

kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika (Ferdiansyah, Suherman, & 

Yulianti, 2013; Artilita, 2017; Oktavianti, Farida, & Putra, 2018). Firaisti, Hartono, 

& Hiltrimartin (2013) juga mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa penerapan 

Model Osborn baik untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika. Persamaan 

dalam penelitian yang sudah ada mengungkapkan bahwa pembelajaran yang diberi 

perlakuan Model Osborn lebih baik dibandingkan dengan Model Ekspositori dan 

pembelajaran dengan Model Osborn juga memberikan sikap positif kepada siswa. 

Perbedaan dalam penelitian yang sudah ada: 1) Dalam penelitian, Ferdiansyah 

Suherman, & Yulianti (2013) meneliti kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

dan Fery menggunakan teknik  brainstorming  dalam menerapkan pembelajaran 

Model Osborn. 2) Dalam penelitian, Oktavianti, Farida, & Putra (2018) meneliti 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui teori konstruktivisme 
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dan Sinta menggunakan teknik Mnemonic dalam menerapkan pembelajaran Model 

Osborn. 3) Artilita (2015) meneliti kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu pada model yang digunakan. 

Peneliti melakukan inovasi dengan memberikan feedback dalam pembelajaran. 

Selain hal di atas, pemberian feedback (umpan balik) juga diperlukan dalam 

pembelajaran untuk mencapai dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Berdasarkan penelitian yang ada diketahui bahwa pembelajaran 

matematika dengan umpan balik dapat meningkatkan hasil belajar  matematika 

siswa dan memberikan peningkatan serta perubahan sikap, keaktifan, dan motivasi 

siswa dalam belajar matematika (Angriani, 2014; Anggraini, Hudjono, & Hamdani, 

2015; Hamdi & Slamet, 2016). Pada penelitian,  Angriani (2014)  memberikan 

umpan balik melalui pemberian kuis terhadap hasil belajar dan self-efficacy 

matematis siswa. Pada penelitian, Anggraini (2015) mengungkapkan bahwa 

pengaruh umpan  balik  terhadap  pembelajaran sangat  tinggi.  Hamdi  &  Slamet 

(2016) mengungkapkan bahwa dengan adanya penerapan modifikasi pembelajaran 

dan penerapan simple feedback dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap 

waktu aktif belajar dalam melakukan gerakan permainan bola voli di kelas X SMA 

Kartika XIX-2 Bandung. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu pada 

kemampuan yang diteliti. Peneliti melakukan penelitan pada kemampuan 

pemecahan siswa berdasarkan tipe kesalahan. 
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2.3 Kerangka Berpikir 
 

Berdasarkan NCTM 2000, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah 

satu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika. 

Namun, berdasarkan hasil OECD, kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain. Kartono & Imron (2011) 

mengungkapkan bahwa guru  dalam proses pembelajarannya,  seringkali,  hanya 

berorientasi pada penguasaan konsep matematika sebagai ilmu pengetahuan saja, 

dan kurang berorientasi terhadap kecakapan dan pola pikir dalam kehidupan sehari- 

harinya. Menyelesaikan soal matematika yang bersifat pemecahan masalah 

merupakan salah satu bentuk penguasaan kecakapan matematika siswa. Dan 

sebagian besar siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah dan  menerjemahkan permasalahan dalam kehidupan ke dalam  model 

matematika. 

Bagi siswa, matematika memang merupakan salah satu pelajaran yang sulit. 

Hal tersebut salah satunya ditandai oleh kesulitan dalam menyelesaikan soal 

matematika. Peluang menjadi salah satu materi yang sulit bagi siswa. Guru 

seringkali harus berulangkali menjelaskan materi Peluang kepada siswa agar 

mampu memahami materi tersebut dan siswa cenderung kebingungan dalam 

mengerjakan soal Peluang yang berbeda dari contoh yang diberikan guru. 

Mayoritas siswa sudah memahami maksud dari permasalahan yang diberikan dan 

menemukan konsep yang harus digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Namun, siswa masih banyak melakukan kesalahan terutama pada langkah- 

langkah penyelesaian dan proses perhitungan. 
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Ruseffendi (2006) mengungkapkan bahwa model pembelajaran merupakan 

salah satu  faktor yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran 

matematika. Oleh karena itu, model pembelajaran yang tepat diperlukan agar dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Salah satu model tersebut 

adalah model pembelajaran Osborn. Sebab, Model Osborn membantu siswa 

bersikap aktif dan menuntut siswa untuk mengemukakan setiap gagasan atau ide 

kreatif dalam memecahkan masalah yang diberikan, sehingga siswa dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya secara bervariasi dan bertahap. 

Selain itu, pemberian feedback juga diperlukan dalam pembelajaran. 

Tahapan pembelajaran model Osborn yaitu orientasi, identifikasi, klasifikasi, 

verifikasi, dan konklusi. Pada tahapan model ini, siswa dilatih untuk memberikan 

berbagai ide terhadap suatu permasalahan dan ide apapun yang diungkapkan siswa 

dikumpulkan. Kemudian jawaban disimpulkan sesuai kesepakatan dari hasil atau 

cara yang dianggap paling tepat. Pada tahap Osborn, diberikan Simple Feedback 

baik secara lisan maupun tertulis guna membantu siswa dalam memahami materi 

dan mengurangi kesalahan yang siswa lakukan. Simple Feedback diberikan pada 

saat siswa mengidentifikasi permasalahan, mempresentasikan hasil diskusi, dan 

mengerjakan kuis dan/atau remedial. Berdasarkan penelitian yang ada, diketahui 

bahwa pembelajaran matematika dengan umpan balik dapat meningkatkan hasil 

belajar  matematika siswa dan memberikan peningkatan serta perubahan sikap, 

keaktifan, dan motivasi siswa dalam belajar matematika (Angriani, 2014). Oleh 

karena itu, penelitian ini dirancang guna mengetahui kesalahan yang siswa lakukan 

sebagaimana  tipe  kesalahan  menurut  Newman  dan  menyikapi  kemampuan 
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pemecahan tersebut melalui pembelajaran dengan Model Osborn Simple Feedback. 

Secara rinci kerangka berpikir dapat dilihat pada Diagram 2.3. 

 

 
Diagram 2.3 Diagram Kerangka Berpikir 

 

 
 

2.4 Hipotesis 
 

Berdasarkan deskripsi teoretik dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1)  Rata–rata  nilai  kemampuan  pemecahan  masalah  siswa  pada  pembelajaran 

model Osborn Simple Feedback melampaui Batas Tuntas Aktual (BTA). 

2)  Proporsi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada pembelajaran 

model Osborn Simple Feedback melampaui ketuntasan klasikal 75%. 

3)  Rata–rata  kemampuan  pemecahan  masalah  matematis  pada  pembelajaran 

model Osborn Simple Feedback lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan 

pembelajaran model Discovery Learning. 

4)  Proporsi kemampuan  pemecahan  masalah  matematis  siswa  yang  diajarkan 

dengan pembelajaran model Osborn Simple Feedback lebih baik dari siswa 

yang diajarkan dengan pembelajaran model Discovery Learning. 
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BAB V 
 

 

PENUTUP 
 

 
5.1 Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada hasil dan 

pembahasan, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1)  Pembelajaran Model Osborn Simple Feedback efektif dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas VIII MTs Al-Ma’arif 

Rakit, Banjarnegara. 

2)  Kemampuan pemecahan masalah siswa yang dicapai berbeda tergantung tipe 

kesalahan yang dilakukan. Kemampuan pemecahan masalah siswa dengan tipe 

kesalahan Reading belum mampu mencapai tahapan pemecahan masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah siswa dengan tipe kesalahan Comprehension 

mencapai tahapan menyusun rencana dan melaksanakan rencana pemecahan 

masalah. Kemampuan pemecahan masalah siswa dengan tipe kesalahan 

Transformation dan Process Skill mampu melaksanakan tahapan memahami 

masalah dan menyusun rencana pemecahan masalah. Dan Kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan tipe kesalahan Encoding mampu 

melaksanakan tahapan memahami masalah, menyusun rencana, dan 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

 

 

5.2 Saran 
 

Saran dalam penelitian  ini  berdasarkan  simpulan  yang  diperoleh,  adalah 
 

sebagai berikut.  
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1)  Guna meminimalkan kesalahan yang dilakukan siswa, guru perlu memberikan 

soal secara bertahap dimulai dari penggunaan kalimat yang lebih sederhana 

pada tes kemampuan pemecahan masalah. Siswa perlu mendapatkan latihan 

soal kemampuan pemecahan  masalah  yang  lebih variatif sesuai kehidupan 

sehari-hari. Siswa juga perlu dibimbing secara kontinu oleh guru agar terbiasa 

menjawab pertanyaan soal secara runtut dimulai dari apa yang diketahui sampai 

pada tahap pengecekan kembali hasil jawaban. Kesalahan yang siswa lakukan 

dalam menyelesaikan soal hendaknya harus diberitahukan kepada siswa dan 

dibahas dengan demikian kesalahan yang dilakukan siswa tidak diulang 

kembali. 

2)  Sebagaimana hasil penelitian, Model Pembelajaran Osborn Simple Feedback 

dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Saran 

untuk penelitian selanjutnya, model ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan lainnya atau dapat dikembangkan dengan bantuan media 

pembelajaran interaktif yang mendukung, menerapkan feedback lainnya, atau 

mengembangkan tingkat kreativitas siswa. 

3)  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut  tentang penggunaan model pembelajaran 

tertentu untuk tipe kesalahan siswa. 
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