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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika dianggap sebagai ratu atau induknya ilmu, yakni sumber dari 

ilmu yang lain. Dengan kata lain, banyak ilmu yang penemuan dan 

pengembangannya bergantung dari matematika. Misalnya, banyak teori dan 

cabang dari fisika, kimia, biologi, dan ekonomi yang ditemukan dan 

dikembangkan melalui konsep matematika. Sebagai contoh, penemuan dan 

pengembangan Teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas dan 

pengembangan Teori Ekonomi mengenai permintaan dan penawaran melalui 

konsep fungsi, diferensial, dan integral (Suherman, dkk. 2003, hlm. 25). Selain 

itu, perkembangan teknologi yang saat ini terjadi juga tidak lepas dari peran 

matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (2011, hlm. 3) yang 

menyatakan bahwa matematika mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).  

Melihat betapa pentingnya peran matematika dalam kehidupan manusia, 

wajar jika matematika dianggap sebagai ilmu dasar yang harus dikuasai oleh 

manusia, terutama oleh siswa. Di Indonesia, matematika dianggap sebagai mata 

pelajaran yang penting untuk dipelajari. Hal ini terbukti dengan adanya mata 

pelajaran matematika pada setiap jenjang pendidikan baik pendidikan dasar 

maupun pendidikan menengah. 

Menurut NCTM atau National Council of Teachers Mathematics (2000) 

terdapat lima kompetensi dalam pembelajaran matematika, yaitu: pemecahan 

masalah matematis (mathematical problem solving), komunikasi matematis 

(mathematical communication), penalaran matematis (mathematical reasoning), 

koneksi matematis (mathematical connection), dan representasi matematis 

(mathematical representation). Kelima kompetensi tersebut sangat diperlukan 

untuk kehidupan siswa sehingga menjadi warga negara yang kreatif dan 

bermanfaat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan tersebut terdapat 

dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yaitu untuk mengembangkan 
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potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu kemampuan yang harus dimiliki 

oleh siswa saat ini, yaitu kemampuan pemecahan masalah. Menurut Turmudi 

(2008, hlm. 1), pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan suatu tugas 

yang metode pemecahannya belum diketahui lebih dahulu. Untuk mengetahui 

penyelesaiannya siswa hendaknya memetakan pengetahuan mereka, dan melalui 

proses ini mereka sering mengembangkan pengetahuan baru tentang matematika. 

Kemampuan pemecahan masalah tidak saja menuntut siswa untuk menyelesaikan 

masalah dengan cara biasa sesuai dengan rumus yang ada, tapi lebih pada 

kemampuan untuk melakukan penyederhanaan, modelling, menemukan konsep 

melalui pemodelan dan menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah yang 

lebih kompleks (Tohari, 2010, hlm. 1). 

Kemampuan pemecahan masalah penting dimiliki oleh siswa karena dalam 

kehidupannya siswa tidak terlepas dari masalah yang harus dicari 

penyelesaiannya. Oleh karena itu, pemecahan masalah merupakan kemampuan 

kognitif yang dianggap sebagai kecerdasan yang paling utama dalam aktivitas 

manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendriana dan Soemarmo (2014)  yang 

menyatakan bahwa pemecahan masalah matematika merupakan salah satu 

kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa sekolah menengah. Selain itu, 

Holmes (dalam Wardhani, dkk., 2010, hlm. 7) menyatakan bahwa alasan 

seseorang perlu belajar memecahkan masalah matematika adalah adanya fakta 

dalam abad dua puluh satu ini bahwa seseorang akan hidup dengan produktif 

apabila mampu memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan orang yang terampil 

memecahkan masalah akan mampu berpacu dengan kebutuhan hidupnya, menjadi 

pekerja yang lebih produktif, dan memahami isu-isu kompleks yang berkaitan 

dengan masyarakat global (Holmes dalam Wardhani, dkk., 2010, hlm. 7). 

Menurut Sumardyono (2011, hlm.6), kemampuan pemecahan masalah 

merupakan aspek penting dalam pembelajaran matematika karena matematika 

merupakan pengetahuan yang logis, sistematis, berpola, artifisial, abstrak, dan 

menghendaki justifikasi atau pembuktian. Sifat-sifat matematika ini menuntut 
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pembelajar menggunakan kemampuan-kemampuan dasar dalam pemecahan 

masalah, seperti berpikir logis dan berpikir strategik. Dengan demikian, 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah menjadi lebih baik melalui 

pembelajaran matematika. 

Kesadaran akan pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis 

dalam kehidupan sehari-hari belum disadari dengan baik. Hal ini didukung oleh 

fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa belum sesuai harapan. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan 

dalam memecahkanan masalah matematika karena kesulitan dalam memaknai 

konsep yang terdapat dalam soal cerita, kesulitan dalam merumuskan soal cerita 

ke dalam model matematika, dan kesulitan dalam memilih dan menggunakan 

strategi penyelesaian yang tepat (Ruchaedi, dkk., 2015). Hal ini akan berdampak 

pada rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.  

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika dialami baik oleh 

siswa SD maupun siswa SMP. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

Wiradnyana, dkk. (2014) terhadap guru SD dan siswa kelas V SD, kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa SD dalam pelajaran matematika masih 

rendah. Kebanyakan siswa SD mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

cerita yang menuntut pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah. Jika tidak 

diatasi, maka kesulitan siswa SD dalam memecahkan masalah matematika 

tersebut akan terus berlanjut hingga siswa tersebut duduk di SMP. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2010) mengenai peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah siswa SMP melalui strategi REACT menyatakan 

bahwa rerata N-gain skor ternormalisasi kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yaitu sebesar 0,301 dengan kualitas peningkatan termasuk pada 

level sedang. Penelitian Pujiastuti (2014) menyimpulkan bahwa peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP dengan pembelajaran 

inquiry co-operation model tergolong pada kategori sedang. Penelitian Murni 

(2013) mengenai peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan representasi 

matematis siswa SMP melalui pembelajaran metakognitif berbasis soft skill 

menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

pembelajaran metakognitif tergolong pada level sedang. Selain itu, penelitian 
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Murni juga menyimpulkan bahwa pencapaian kemampuan pemecahan 

masalahnya memperoleh tingkat capaian terendah. Rendahnya capaian 

kemampuan pemecahan masalah ini disebabkan lemahnya kemampuan siswa 

pada proses menyusun dan menyelesaikan rencana pemecahan masalah. 

Kekeliruan tersebut disebabkan rendahnya pemahaman dan penguasaan prinsip-

prinsip relevan yang diperlukan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa rerata 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP tergolong 

pada level sedang dan masih dapat ditingkatkan lagi. 

Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan mengenai kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas VIII di salah satu SMP Negeri di 

Kabupaten Kuningan dan wawancara dengan guru matematika di sekolah tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas VIII 

di sekolah tersebut masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dari rata-rata skor tes 

kemampuan pemecahan masalah matematis yang diperoleh siswa yaitu 45,7%. 

Hasil perhitungan dengan Rasch Model dengan bantuan software Winstep juga 

menghasilkan nilai person measure sebesar -0,34. Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa kecenderungan abilitas atau kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal-

soal pemecahan masalah lebih kecil daripada tingkat kesukaran soal. Oleh karena 

itu, peneliti memandang perlu melakukan suatu penelitian yang dapat 

mengupayakan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

kelas VIII di salah satu SMP Negeri di Kabupaten Kuningan. 

Kegiatan pembelajaran matematika yang dilakukan tidak hanya terbatas pada 

kemampuan pemecahan masalah matematis, tetapi juga perlu adanya perilaku 

positif yang terinternalisasi ke dalam diri siswa, misalnya kebiasaan untuk selalu 

melakukan proses berpikir (habits of mind) dalam setiap aspek kehidupannya 

(Budiman, 2015). Habits of mind atau kebiasaan berpikir merupakan 

kecenderungan seseorang dalam berperilaku ketika menghadapi suatu masalah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Costa dan Kallick (2008) yang mendefinisikan 

habits of mind atau kebiasaan berpikir  sebagai  disposisi kuat dengan 

kecenderungan untuk berperilaku secara intelektual atau cerdas ketika 

menghadapi masalah, khususnya masalah yang tidak dengan segera diketahui 

solusinya. Costa dan Kallick (2008) mengidentifikasi bahwa terdapat 16 indikator 
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habits of mind, yaitu (1) bertahan atau pantang menyerah; (2) berpikir dan 

berkomunikasi dengan jelas dan tepat; (3) mengelola impulsif; (4) memanfaatkan 

indera dalam mengumpulkan dan mengolah data; (5) mendengarkan dengan 

pengertian dan empati; (6) berkarya, berimajinasi, berinovasi; (7) berpikir 

fleksibel; (8)menanggapi dengan keheranan dan kekaguman; (9) berpikir tentang 

berpikir (metakognisi); (10) bertanggung jawab atas resiko; (11) berusaha bekerja 

teliti dan tepat; (12) humoris; (13) mempertanyakan dan mengajukan masalah; 

(14) berpikir secara independen (saling bergantung); (15) menerapkan 

pengetahuan masa lalu dalam situasi baru; (16) tetap terbuka untuk terus belajar. 

Habits of mind dipandang sebagai salah satu jenis kebiasaan yang sangat 

mempengaruhi kesuksesan. Melalui habits of mind, siswa dapat menghadapi 

berbagai persoalan dalam hidup mulai dari yang sederhana hingga yang sangat 

kompleks. Dengan demikian, seorang guru perlu berupaya untuk mengembangkan 

habits of mind pada diri siswa dengan membiasakan siswa untuk terus melakukan 

tindakan yang lebih bijak dan cerdas ketika menghadapi masalah. Hal ini sesuai 

dengan tujuan jangka panjang dari pembelajaran yaitu untuk meningkatkan 

kemampuan siswa agar ketika sudah meninggalkan bangku sekolah, mereka 

mampu mengembangkan diri mereka sendiri dan mampu menyelesaikan masalah 

yang mereka hadapi (Milliyawati, 2014). Oleh karena itu, masalah pengembangan 

habits of mind tidak kalah penting dengan masalah pengembangan kompetensi 

pemecahan masalah matematis siswa. 

Penelitian-penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa habits of mind  

siswa belum sesuai harapan. Penelitian mengenai habits of mind siswa dengan 

menggunakan metode praktikum dan diskusi dilakukan oleh Marita (2014). 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kemampuan habits of mind siswa masih 

sangat kurang. Dari 16 buah indikator habits of mind hanya dua indikator yang 

mencapai kategori sangat baik dan cukup, yaitu berpikir saling bergantungan dan 

berpikir serta berkomunikasi dengan jelas dan tepat. Sedangkan pada indakator 

yang lain kurang sekali, bahkan ada satu indikator yang tidak muncul selama 

pembelajaran yaitu pada indikator memanfaatkan indera dalam mengumpulkan 

dan mengolah data. Selain itu, penelitian mengenai peningkatan habits of mind 

siswa MTs melalui model CORE menggunakan konflik kognitif dilakukan oleh 
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Humaira (2015). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih terdapat 

beberapa indikator habits of mind yang belum terbentuk secara optimal. Beberapa 

indikator tersebut adalah humoris, mengelola impulsif (tindakan dengan cepat), 

berusaha bekerja teliti dan tepat, berfikir fleksibel dan sikap terbuka untuk terus 

belajar. Dari hasil penelitian tersebut, indikator-indikator tersebut tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan antara siswa yang memperoleh pembelajaran model 

CORE menggunakan konflik kognitif dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti  melalui pengamatan 

terhadap siswa kelas VIII dan wawancara dengan guru matematika di salah satu 

SMP Negeri di Kabupaten Kuningan menyimpulkan bahwa siswa kelas VIII di 

sekolah tersebut masih memiliki habits of mind yang belum sesuai harapan. Hal 

ini terlihat ketika siswa berada dalam pembelajaran matematika di kelas terutama 

ketika menghadapi soal-soal matematika. Siswa tampak mudah menyerah, tidak 

mendengarkan dengan pengertian dan empati, masih malu-malu dalam bertanya 

dan mengajukan masalah, serta kurang dapat menerapkan pengetahuan masa lalu 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Dengan demikian, masih perlu 

adanya penelitian lebih lanjut mengenai upaya pengembangan habits of mind 

siswa kelas VIII di sekolah tersebut. 

Rendahnya kompetensi pemecahan masalah matematis dan habits of mind 

siswa salah satunya bersumber dari pembelajaran yang belum optimal. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika saat ini cenderung hanya mengacu pada 

sebuah buku teks dengan langkah-langkah pembelajaran konvensional. Langkah-

langkah tersebut, yaitu: menyajikan materi, memberikan contoh-contoh soal, 

meminta siswa mengerjakan latihan pada buku teks, dan kemudian membahas 

bersama siswa. Akibatnya, pembelajaran tersebut lebih menekankan pada 

mengingat dan melakukan langkah yang rutin, sehingga kurang dapat 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematis 

(Murni, 2013, hlm. 3). 

Kondisi peserta didik yang memiliki kemampuan pemecahan masalah dan 

habits of mind matematis yang baik dapat diwujudkan dengan proses 

pembelajaran yang menerapkan suatu model pembelajaran yang mengarahkan 
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siswa untuk memiliki kedua kemampuan tersebut. Menurut Joyce (dalam 

Widyaningsih, 2012), untuk membantu siswa dalam meningkatkan kekuatannya 

sebagai pembelajar (to help student increase their power as learners) diperlukan 

model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa serta materi 

yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pendapat lain 

juga menyatakan bahwa model pembelajaran yang efektif adalah model 

pembelajaran yang menekankan pada proses membangun pemahaman siswa 

sendiri (konstruktivisme) berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya, 

pengalaman, keterampilan, sikap, dan keyakinan (Hanson, 2006). Salah satu 

model pembelajaran yang berdasarkan pada prinsip konstruktivisme yaitu 

Process-Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL).  

POGIL adalah pembelajaran aktif dengan menggunakan belajar dalam tim, 

aktivitas inkuiri terbimbing untuk mengembangkan pengetahuan, pertanyaan 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, memecahkan 

masalah, melaporkan, metakognisi, dan tanggung jawab individu (Ningsih, dkk., 

2012). Dengan demikian, POGIL menekankan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student center). Artinya, siswa berperan sebagai subjek belajar yang akan 

mengontruksi sendiri pengetahuannya dengan bantuan dan bimbingan guru. 

Tahapan pembelajaran POGIL, yaitu: (1) orientasi; (2) eksplorasi; (3) 

pembentukan konsep; (4) aplikasi; (5) penutup.  

Tahapan pembelajaran POGIL tersebut memungkinkan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan habits of mind 

siswa. Tahapan-tahapan pembelajaran POGIL tersebut memungkinkan siswa 

untuk melakukan langkah pemecahan masalah menurut Polya (1973), yaitu 

memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah, dan melihat kembali apa yang telah dilakukan.  Selain itu, 

tahapan POGIL juga memberikan kesempatan pada guru untuk memberikan soal-

soal non rutin kepada siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Moog, dkk. 

(2006) yang menyatakan bahwa tujuan dari pendekatan POGIL tidak hanya untuk 

mengembangkan penguasaan konten melalui konstruksi pemahaman siswa 

sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan belajar yang penting seperti 
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pengolahan informasi, komunikasi lisan dan tertulis, berpikir kritis, pemecahan 

masalah, serta metakognisi dan penilaian. Tahapan pembelajaran POGIL juga 

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kompetensinya. Kompetensi yang mungkin dikembangkan melalui tahap 

pembelajaran POGIL, yaitu bekerja dengan teliti dan tepat, tidak mudah 

menyerah, memanfaatkan indera dalam mengumpulkan dan mengolah data, 

metakognisi, berkomunikasi serta mendengarkan pendapat orang lain dengan 

pengertian dan empati. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan indikator dari 

habits of mind siswa, sehingga tahap pembelajaran POGIL dapat memberikan 

kontribusi terhadap kemampuan habits of mind siswa. 

Selain faktor pembelajaran, faktor lain yang diduga dapat berkontribusi 

terhadap kemampuan pemecahan masalah dan habits of mind matematis siswa 

adalah faktor Kemampuan Awal Matematis (KAM) siswa. Kemampuan Awal 

Matematis (KAM) adalah kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki siswa 

sebelum pembelajaran berlangsung. Menurut Praptiwi dan Handika (2012), 

kemampuan awal akan mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam 

pembelajaran. Kemampuan awal ini juga dianggap penting karena akan 

mempengaruhi seorang siswa dalam menerima pengetahuan baru. Dengan 

kemampuan ini siswa dapat mempelajari materi yang akan diajarkan guru, tetapi 

sebaliknya tanpa kemampuan ini siswa akan mengalami kesulitan mempelajari 

materi berikutnya (Hanun, 2010). Oleh karena itu, sebelum guru memulai 

pembelajaran untuk pertama kali sebaiknya guru melihat terlebih dahulu 

kemampuan awal matematis siswa agar  guru dapat memberikan layanan yang 

tepat kepada siswa dan dapat menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi siswa (Hanun, 2010).  

Tujuan dari melihat kemampuan awal matematis siswa dalam penelitian ini 

adalah untuk melihat apakah penerapan model pembelajaran Process Oriented 

Guided Inquiry Learning (POGIL) merata di semua kategori KAM atau hanya 

pada KAM tertentu saja. Jika merata di semua kategori KAM, maka dapat 

digeneralisisr bahwa penerapan model pembelajaran Process Oriented Guided 

Inquiry Learning (POGIL) cocok diterapkan untuk semua kategori kemampuan. 



9 
 

Tia Septianawati, 2017 
PENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DAN HABITS OF MIND SISWA 
SMP MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROCESS ORIENTED GUIDED INQUIRY LEARNING (POGIL) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Dengan demikian, selain faktor pembelajaran, faktor KAM juga diduga 

mempengaruhi peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti apakah model 

POGIL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

habits of mind siswa SMP dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, 

penelitian ini diberi judul “Peningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis dan Habits of Mind Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran Process 

Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model Process Oriented Guided Inquiry 

Learning (POGIL) lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional? 

2. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

kategori KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran dengan model Process 

Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) lebih tinggi secara signifikan 

daripada siswa kategori KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran 

konvensional?  

3. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

kategori KAM sedang yang memperoleh pembelajaran dengan model Process 

Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) lebih tinggi secara signifikan 

daripada siswa kategori KAM sedang yang memperoleh pembelajaran 

konvensional?  

4. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

kategori KAM rendah yang memperoleh pembelajaran dengan model Process 

Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) lebih tinggi secara signifikan 

daripada siswa kategori KAM rendah yang memperoleh pembelajaran 

konvensional?  
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5. Apakah terdapat perbedaan habits of mind antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran model Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) 

dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah: 

1. peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model Process Oriented Guided Inquiry 

Learning (POGIL) lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional; 

2. peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kategori KAM 

tinggi yang memperoleh pembelajaran dengan model Process Oriented 

Guided Inquiry Learning (POGIL) lebih tinggi secara signifikan daripada 

siswa kategori KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran konvensional; 

3. peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kategori KAM 

sedang yang memperoleh pembelajaran dengan model Process Oriented 

Guided Inquiry Learning (POGIL) lebih tinggi secara signifikan daripada 

siswa kategori KAM sedang yang memperoleh pembelajaran konvensional; 

4. peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kategori KAM 

rendah yang memperoleh pembelajaran dengan model Process Oriented 

Guided Inquiry Learning (POGIL) lebih tinggi secara signifikan daripada 

siswa kategori KAM rendah yang memperoleh pembelajaran konvensional; 

5. habits of mind antara siswa yang memperoleh pembelajaran model Process 

Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya: 

1. bagi siswa, pembelajaran model POGIL memberikan kesempatan pada siswa 

untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya sehingga dapat menemukan 

konsep matematika yang sedang dipelajari; 
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2. bagi guru, pembelajaran matematika dengan model Process Oriented Guided 

Inquiry Learning (POGIL) dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam 

melakukan pembelajaran yang melibatkan siswa; 

3. bagi semua pihak yang berkepentingan, penerapan model pembelajaran 

Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) dalam upaya 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan habits of mind siswa dapat 

digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 


