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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan berikut. 

1. Berkaitan dengan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa, 

dilihat dari faktor pembelajaran dan peringkat sekolah, dapat disimpulkan 

sebagai berikut.  

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional.  

Lebih jauh, disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional.   

b. Faktor peringkat sekolah memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara siswa 

pada sekolah peringkat atas dan siswa pada sekolah peringkat tengah. 
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Lebih jauh, disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada sekolah peringkat atas lebih baik dibanding siswa 

pada sekolah peringkat tengah. 

c. Pada sekolah peringkat atas, peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

d. Pada sekolah peringkat tengah, peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

e. Pada pembelajaran berbasis-masalah, peningkatan kemampuan   

komunikasi matematis siswa pada sekolah peringkat atas lebih baik 

dibanding siswa pada sekolah peringkat tengah. 

f. Pada pembelajaran konvensional, peningkatan kemampuan   komunikasi 

matematis siswa pada sekolah peringkat atas lebih baik dibanding siswa 

pada sekolah peringkat tengah. 

2. Berkaitan dengan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa, 

dilihat dari faktor pembelajaran dan kemampuan prasyarat, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara siswa 
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yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

Lebih jauh, disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional.   

b. Faktor kemampuan prasyarat memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara siswa 

berkemampuan prasyarat tinggi, sedang, dan rendah. Lebih jauh, 

disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

berkemampuan prasyarat tinggi lebih baik dibanding siswa berkemampuan 

prasyarat sedang dan rendah. Selain itu juga, disimpulkan bahwa 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan 

prasyarat sedang lebih baik dibanding siswa berkemampuan prasyarat 

rendah.  

c. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat tinggi, peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

d. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat sedang, peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya 
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menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

e. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat rendah, peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

f. Pada pembelajaran berbasis-masalah, peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa berkemampuan prasyarat tinggi lebih baik 

dibanding siswa berkemampuan prasyarat sedang dan rendah, sementara 

itu peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan 

prasyarat sedang lebih baik dibanding siswa berkemampuan prasyarat 

rendah. 

g.  Pada pembelajaran konvensional, peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa berkemampuan prasyarat tinggi lebih baik dibanding 

siswa berkemampuan prasyarat sedang dan rendah, sementara itu 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan 

prasyarat sedang lebih baik dibanding siswa berkemampuan prasyarat 

rendah. 

3. Berkaitan dengan retensi kemampuan komunikasi matematis siswa, dilihat 

dari faktor pembelajaran dan peringkat sekolah, dapat disimpulkan sebagai 

berikut.  

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap retensi kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat perbedaan 
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retensi kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional.  

Lebih jauh, disimpulkan bahwa retensi kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional.   

b. Faktor peringkat sekolah memberikan pengaruh terhadap retensi 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 

perbedaan retensi kemampuan komunikasi matematis antara siswa pada 

sekolah peringkat atas dan siswa pada sekolah peringkat tengah. Lebih 

jauh, disimpulkan bahwa retensi kemampuan komunikasi matematis 

siswa pada sekolah peringkat tengah lebih baik dibanding siswa pada 

sekolah peringkat atas. 

c. Pada sekolah peringkat atas, tidak terdapat perbedaan retensi kemampuan 

komunikasi matematis antara siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran berbasis-masalah dan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

d. Pada sekolah peringkat tengah, retensi kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional. 
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e. Pada pembelajaran berbasis-masalah, retensi kemampuan   komunikasi 

matematis siswa pada sekolah peringkat tengah lebih baik dibanding 

siswa pada sekolah peringkat atas. 

f. Pada pembelajaran konvensional, tidak terdapat retensi kemampuan   

komunikasi matematis antara siswa pada sekolah peringkat atas dan 

siswa pada sekolah peringkat tengah. 

4. Berkaitan dengan retensi kemampuan komunikasi matematis siswa, dilihat 

dari faktor pembelajaran dan kemampuan prasyarat, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap retensi kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat perbedaan retensi 

kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. Lebih jauh, 

disimpulkan bahwa retensi kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik 

dibanding siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

konvensional.   

b. Faktor kemampuan prasyarat tidak memberikan pengaruh terhadap retensi 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Dengan kata lain, tidak terdapat 

perbedaan retensi kemampuan komunikasi matematis antara siswa 

berkemampuan prasyarat tinggi, sedang, dan rendah.  
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c. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat tinggi, tidak terdapat 

retensi kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

d. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat sedang, retensi 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

e. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat rendah, retensi 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

f. Pada pembelajaran berbasis-masalah, tidak terdapat perbedaan retensi 

kemampuan komunikasi matematis antara siswa berkemampuan prasyarat 

tinggi, sedang, dan rendah.  

g.  Pada pembelajaran konvensional, tidak terdapat perbedaan retensi 

kemampuan komunikasi matematis antara siswa berkemampuan prasyarat 

tinggi, sedang, dan rendah. 

5. Berkaitan dengan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa, 

dilihat dari faktor pembelajaran dan peringkat sekolah, dapat disimpulkan 

sebagai berikut.  

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 
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perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis antara siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

Lebih jauh, disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan penalaran 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

b. Faktor peringkat sekolah memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis antara siswa 

pada sekolah peringkat atas dan siswa pada sekolah peringkat tengah. 

Lebih jauh, disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan penalaran 

matematis siswa pada sekolah peringkat atas lebih baik dibanding siswa 

pada sekolah peringkat tengah. 

c. Pada sekolah peringkat atas, peningkatan kemampuan penalaran 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

d. Pada sekolah peringkat tengah, peningkatan kemampuan penalaran 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional. 
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e. Pada pembelajaran berbasis-masalah, peningkatan kemampuan   

penalaran matematis siswa pada sekolah peringkat atas lebih baik 

dibanding siswa pada sekolah peringkat tengah. 

f. Pada pembelajaran konvensional, peningkatan kemampuan   penalaran 

matematis siswa pada sekolah peringkat atas lebih baik dibanding siswa 

pada sekolah peringkat tengah. 

6. Berkaitan dengan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa, 

dilihat dari faktor pembelajaran dan kemampuan prasyarat, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis antara siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

Lebih jauh, disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan penalaran 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional.   

b. Faktor kemampuan prasyarat memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis antara siswa 

berkemampuan prasyarat tinggi, sedang, dan rendah. Lebih jauh, 

disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa 
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berkemampuan prasyarat tinggi lebih baik dibanding siswa berkemampuan 

prasyarat sedang dan rendah. Sedangkan, antara siswa berkemampuan 

prasyarat sedang dan siswa berkemampuan prasyarat rendah, tidak 

terdapat perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis.  

c. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat tinggi, peningkatan 

kemampuan penalaran matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

d. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat sedang, peningkatan 

kemampuan penalaran matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

e. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat rendah, peningkatan 

kemampuan penalaran matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

f. Pada pembelajaran berbasis-masalah, peningkatan kemampuan penalaran 

matematis siswa berkemampuan prasyarat tinggi lebih baik dibanding 

siswa berkemampuan prasyarat sedang dan rendah, sementara itu 

peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa berkemampuan 

prasyarat sedang lebih baik dibanding siswa berkemampuan prasyarat 

rendah. 
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g.  Pada pembelajaran konvensional, tidak terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan penalaran matematis di antara siswa berkemampuan prasyarat 

tinggi, sedang, dan rendah. 

7. Berkaitan dengan retensi kemampuan penalaran matematis siswa, dilihat dari 

faktor pembelajaran dan peringkat sekolah, dapat disimpulkan sebagai 

berikut.  

a. Faktor pembelajaran tidak memberikan pengaruh terhadap retensi 

kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan kata lain, tidak terdapat 

perbedaan retensi kemampuan penalaran matematis antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional.  

b. Faktor peringkat sekolah tidak memberikan pengaruh terhadap retensi 

kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan kata lain, tidak terdapat 

perbedaan retensi kemampuan penalaran matematis antara siswa pada 

sekolah peringkat atas dan siswa pada sekolah peringkat tengah.  

c. Pada sekolah peringkat atas, tidak terdapat perbedaan retensi kemampuan 

penalaran matematis antara siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran berbasis-masalah dan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

d. Pada sekolah peringkat tengah, tidak terdapat perbedaan retensi 

kemampuan penalaran matematis antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 
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e. Pada pembelajaran berbasis-masalah, tidak terdapat perbedaan retensi 

kemampuan penalaran matematis antara siswa pada sekolah peringkat 

atas dan siswa pada sekolah peringkat tengah. 

f. Pada pembelajaran konvensional, tidak terdapat perbedaan retensi 

kemampuan penalaran matematis antara siswa pada sekolah peringkat 

atas dan siswa pada sekolah peringkat tengah. 

8. Berkaitan dengan retensi kemampuan penalaran matematis siswa, dilihat dari 

faktor pembelajaran dan kemampuan prasyarat, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

a. Faktor pembelajaran tidak memberikan pengaruh terhadap retensi 

kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan kata lain, tidak terdapat 

perbedaan retensi kemampuan penalaran matematis antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional.  

b. Faktor kemampuan prasyarat tidak memberikan pengaruh terhadap retensi 

kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan kata lain, tidak terdapat 

perbedaan retensi kemampuan penalaran matematis antara siswa 

berkemampuan prasyarat tinggi, sedang, dan rendah.  

c. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat tinggi, tidak terdapat 

perbedaan retensi kemampuan penalaran matematis antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 
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d. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat sedang, tidak terdapat 

perbedaan retensi kemampuan penalaran matematis antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

e. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat rendah, tidak terdapat 

perbedaan retensi kemampuan penalaran matematis antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

f. Pada pembelajaran berbasis-masalah, tidak terdapat perbedaan retensi 

kemampuan penalaran matematis antara siswa berkemampuan prasyarat 

tinggi, sedang, dan rendah.  

g. Pada pembelajaran konvensional, tidak terdapat perbedaan retensi 

kemampuan penalaran matematis antara siswa berkemampuan prasyarat 

tinggi, sedang, dan rendah. 

9. Berkaitan dengan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa, dilihat dari faktor pembelajaran dan peringkat sekolah, dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dengan kata lain, 

terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran berbasis-masalah dan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional. Lebih jauh, disimpulkan 
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bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah 

lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran konvensional.  

b. Faktor peringkat sekolah memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dengan kata lain, 

terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa pada sekolah peringkat atas dan siswa pada 

sekolah peringkat tengah. Lebih jauh, disimpulkan bahwa peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada sekolah peringkat 

atas lebih baik dibanding siswa pada sekolah peringkat tengah. 

c. Pada sekolah peringkat atas, peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional.  

d. Pada sekolah peringkat tengah, peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

e. Pada pembelajaran berbasis-masalah, peningkatan kemampuan   

pemecahan masalah matematis siswa pada sekolah peringkat atas lebih 

baik dibanding siswa pada sekolah peringkat tengah. 
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f. Pada pembelajaran konvensional, peningkatan kemampuan   pemecahan 

masalah matematis siswa pada sekolah peringkat atas lebih baik 

dibanding siswa pada sekolah peringkat tengah. 

10. Berkaitan dengan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa, dilihat dari faktor pembelajaran dan kemampuan prasyarat, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dengan kata lain, 

terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah dan siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran konvensional. Lebih jauh, disimpulkan bahwa peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional.   

b. Faktor kemampuan prasyarat memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dengan kata lain, 

terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa berkemampuan prasyarat tinggi, sedang, dan 

rendah. Lebih jauh, disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa berkemampuan prasyarat tinggi lebih 

baik dibanding siswa berkemampuan prasyarat sedang dan rendah. Selain 

itu juga, disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
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matematis siswa berkemampuan prasyarat sedang lebih baik dibanding 

siswa berkemampuan prasyarat rendah.  

c. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat tinggi, peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

d. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat sedang, peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

e. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat rendah, peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

f. Pada pembelajaran berbasis-masalah, peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa berkemampuan prasyarat tinggi lebih baik 

dibanding siswa berkemampuan prasyarat sedang dan rendah, sementara 

itu peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

berkemampuan prasyarat sedang lebih baik dibanding siswa 

berkemampuan prasyarat rendah. 

g.  Pada pembelajaran konvensional, peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa berkemampuan prasyarat tinggi lebih baik 

dibanding siswa berkemampuan prasyarat rendah, sedangkan antara siswa 



314 

 

IBRAHIM, 2011 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

berkemampuan prasyarat tinggi dan siswa berkemampuan prasyarat 

sedang tidak terdapat perbedaan dalam peingkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis. Sementara itu, peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa berkemampuan prasyarat sedang lebih baik 

dibanding siswa berkemampuan prasyarat rendah. 

11. Berkaitan dengan retensi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, 

dilihat dari faktor pembelajaran dan peringkat sekolah, dapat disimpulkan 

sebagai berikut.  

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap retensi kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 

perbedaan retensi kemampuan pemecahan masalah matematis antara 

siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-

masalah dan siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

konvensional. Lebih jauh, disimpulkan bahwa retensi kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional.  

b. Faktor peringkat sekolah memberikan pengaruh terhadap retensi 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dengan kata lain, 

terdapat perbedaan retensi kemampuan pemecahan masalah matematis 

antara siswa pada sekolah peringkat atas dan siswa pada sekolah 

peringkat tengah. Lebih jauh, disimpulkan bahwa retensi kemampuan 
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pemecahan masalah matematis siswa pada sekolah peringkat tengah lebih 

baik dibanding siswa pada sekolah peringkat atas. 

c. Pada sekolah peringkat atas, tidak terdapat perbedaan retensi kemampuan 

pemecahan masalah matematis antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional.  

d. Pada sekolah peringkat tengah, retensi kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

e. Pada pembelajaran berbasis-masalah, retensi kemampuan   pemecahan 

masalah matematis siswa pada sekolah peringkat tengah lebih baik 

dibanding siswa pada sekolah peringkat atas. 

f. Pada pembelajaran konvensional, retensi kemampuan   pemecahan 

masalah matematis siswa pada sekolah peringkat tengah lebih baik 

dibanding siswa pada sekolah peringkat atas. 

12. Berkaitan dengan retensi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, 

dilihat dari faktor pembelajaran dan kemampuan prasyarat, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap retensi kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. Dengan kata lain, terdapat 

perbedaan retensi kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan 
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siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

Lebih jauh, disimpulkan bahwa retensi kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional.   

b. Faktor kemampuan prasyarat memberikan pengaruh terhadap retensi 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dengan kata lain, 

terdapat perbedaan retensi kemampuan pemecahan masalah matematis 

antara siswa berkemampuan prasyarat tinggi, sedang, dan rendah. Lebih 

jauh, disimpulkan bahwa retensi kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa berkemampuan prasyarat rendah lebih baik dibanding 

siswa berkemampuan prasyarat sedang. Sedangkan, retensi kemampuan 

pemecahan masalah matematis antara siswa berkemampuan prasyarat 

tinggi dan sedang serta siswa berkemampuan prasyarat tinggi dan rendah, 

tidak terdapat perbedaan.  

c. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat tinggi, tidak terdapat 

perbedaan retensi kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

d. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat sedang, retensi 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 
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e. Pada kelompok siswa berkemampuan prasyarat rendah, retensi 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

f. Pada pembelajaran berbasis-masalah, retensi kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa berkemampuan prasyarat rendah lebih baik 

dibanding siswa berkemampuan prasyarat sedang. Sementara itu, retensi 

kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa berkemampuan 

prasyarat tinggi dan sedang serta siswa berkemampuan prasyarat tinggi 

dan rendah, tidak terdapat perbedaan. 

g. Pada pembelajaran konvensional, retensi kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa berkemampuan prasyarat rendah lebih baik dibanding 

siswa berkemampuan prasyarat sedang. Sementara itu, retensi kemampuan 

pemecahan masalah matematis antara siswa berkemampuan prasyarat 

tinggi dan sedang serta siswa berkemampuan prasyarat tinggi dan rendah, 

tidak terdapat perbedaan. 

13. Berkaitan dengan peningkatan kecerdasan emosional siswa, dilihat dari faktor 

pembelajaran dan waktu (setengah semester pertama, setengah semester 

kedua, dan satu semester) dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Faktor pembelajaran memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kecerdasan emosional siswa. Dengan kata lain, terdapat perbedaan 

peningkatan kecerdasan emosional antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran berbasis-masalah dan siswa yang 
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pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. Lebih jauh, 

disimpulkan bahwa peningkatan kecerdasan emosional siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih baik 

dibanding siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

konvensional.   

b. Faktor waktu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan 

emosional siswa. Dengan kata lain, terdapat perbedaan peningkatan 

kecerdasan emosional siswa antara selang waktu setengah semester 

pertama, setengah semester kedua, dan satu semester. Lebih jauh, 

disimpulkan bahwa peningkatan kecerdasan emosional siswa pada selang 

waktu satu semester lebih baik dibanding pada selang waktu setengah 

semester pertama dan pada selang waktu setengah semester kedua. 

Sementara itu, peningkatan kecerdasan emosional siswa antara selang 

waktu setengah semester pertama dan selang waktu setengah semester 

kedua, tidak terdapat perbedaan. 

c. Pada selang waktu setengan semester pertama, peningkatan kecerdasan 

emosional siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

d. Pada selang waktu setengan semester kedua, peningkatan kecerdasan 

emosional siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional. 
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e. Pada selang waktu satu semester, peningkatan kecerdasan emosional siswa 

yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis-masalah lebih 

baik dibanding siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

f. Pada pembelajaran berbasis-masalah, peningkatan kecerdasan emosional 

siswa pada selang waktu satu semester lebih baik dibanding pada selang 

waktu setengah semester pertama dan pada selang waktu setengah 

semester kedua, sementara itu peningkatan kecerdasan emosional siswa 

pada selang waktu setengah semester kedua lebih baik dibanding pada 

selang waktu setengah semester pertama.  

g. Pada pembelajaran konvensional, tidak terdapat perbedaan peningkatan 

kecerdasan emosional siswa antara selang waktu setengah semester 

pertama, setengah semester kedua, dan satu semester. 

14. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan peringkat 

sekolah terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis. 

15. Terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan peringkat sekolah 

terhadap retensi kemampuan komunikasi matematis. 

16. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan peringkat 

sekolah terhadap peningkatan kemampuan penalaran matematis. 

17. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan peringkat 

sekolah terhadap retensi kemampuan penalaran matematis. 

18. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan peringkat 

sekolah terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis. 
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19. Terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan peringkat sekolah 

terhadap retensi kemampuan pemecahan masalah matematis. 

20. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan kemampuan 

prasyarat matematika siswa terhadap peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis. 

21. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan kemampuan 

prasyarat matematika siswa terhadap retensi kemampuan komunikasi 

matematis. 

22. Terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan kemampuan 

prasyarat matematika siswa terhadap peningkatan kemampuan penalaran 

matematis. 

23. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan kemampuan 

prasyarat matematika siswa terhadap retensi kemampuan penalaran 

matematis. 

24. Terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan kemampuan 

prasyarat matematika siswa terhadap peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis. 

25. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan kemampuan 

prasyarat matematika siswa terhadap retensi kemampuan pemecahan masalah 

matematis. 

26. Terdapat interaksi antara pembelajaran yang digunakan dan waktu (setengah 

semester pertama, setengah semester kedua, dan satu semester) terhadap 

peningkatan kecerdasan emosional siswa. 
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27. Terdapat hubungan yang positif antara pencapaian kemampuan komunikasi 

matematis dan pencapaian kemampuan penalaran matematis siswa. 

28. Terdapat hubungan yang positif antara pencapaian kemampuan komunikasi 

matematis dan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

29. Terdapat hubungan yang positif antara pencapaian kemampuan penalaran 

matematis dan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

30. Tidak terdapat hubungan yang positif antara pencapaian kemampuan 

komunikasi matematis dan pencapaian kecerdasan emosional siswa. 

31. Tidak terdapat hubungan yang positif antara pencapaian kemampuan 

penalaran matematis dan pencapaian kecerdasan emosional siswa. 

32. Tidak terdapat hubungan yang positif antara pencapaian kemampuan 

pemecahan masalah matematis dan pencapaian kecerdasan emosional siswa. 

33. Terdapat hubungan yang positif antara peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis dan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa. 

34. Terdapat hubungan yang positif antara peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. 

35. Terdapat hubungan yang positif antara peningkatan kemampuan penalaran 

matematis dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. 

36. Terdapat hubungan yang positif antara peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis dan peningkatan kecerdasan emosional siswa. 
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37. Terdapat hubungan yang positif antara peningkatan kemampuan penalaran 

matematis dan peningkatan kecerdasan emosional siswa. 

38. Tidak terdapat hubungan yang positif antara peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis dan peningkatan kecerdasan emosional siswa. 

39. Aktivitas belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional dalam 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis. 

40.  Aktivitas belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional dalam 

peningkatan kemampuan penalaran matematis. 

41. Aktivitas belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional dalam 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis.  

42. Aktivitas belajar matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding siswa yang 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional dalam 

peningkatan kecerdasan emosional. 

43. Aktivitas guru pada pembelajaran berbasis-masalah lebih baik dibanding guru 

pada pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah matematis serta kecerdasan 

emosional siswa. 
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B.  Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa penggunaan 

pembelajaran berbasis-masalah telah berhasil membuat siswa memperoleh 

peningkatan dan retensi kemampuan komunikasi, penalaran, dan pemecahan 

masalah matematis siswa SMA lebih baik dibanding penggunaan pembelajaran 

konvensional.  Selain itu juga, dapat diketahui bahwa penggunaan 

pembelajaran berbasis-masalah telah berhasil membuat siswa SMA 

memperoleh peningkatan kecerdasan emosional lebih baik dibanding 

penggunaan pembelajaran konvensional. Perbedaan juga terjadi pada setiap 

peringkat sekolah dan kelompok kemampuan prasyarat siswa. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini memberikan dukungan untuk menjadikan 

pembelajaran berbasis-masalah sebagai alternatif model pembelajaran 

matematika yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika secara utuh.  

Pergeseran filosofis dari pandangan terhadap matematika sebagai 

kumpulan kebenaran, rumus, aturan, atau prosedur yang sempurna serta jauh 

dari urusan-urusan kehidupan sehari-hari ke pandangan matematika sebagai 

pengetahuan yang tidak sempurna, berubah seperti kumpulan pengetahuan 

lainnya yang merupakan hasil temuan manusia, bernilai penting bagi 

pembelajaran matematika. Salah satu dampaknya adalah pengajaran 

matematika yang menekankan pada pemberdayaan siswa untuk mengkreasi 

pengetahuan matematisnya sendiri. Untuk itu, mengajar matematika sebaiknya 

dimulai dengan ide atau pengetahuan matematis yang telah dimiliki oleh siswa, 
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selanjutnya ide atau pengetahuan ini digunakan untuk membangun ide atau 

pengetahuan matematis baru.  

Agar siswa terlibat dalam pembuatan ide-ide baru diperlukan tugas atau 

kegiatan yang didasarkan pada masalah yang mengandung konsep matematis 

serta memerlukan pemikiran yang eksploratif. Karena, berdasarkan penelitian 

ini yang sekaligus mempertegas pendapat Walle (2007) bahwa sesungguhnya 

siswa banyak belajar matematika adalah hasil dari proses pemecahan masalah, 

dengan kata lain bahwa ide-ide tentang matematika merupakan hasil dari 

pengalaman memecahkan masalah dan bukan bagian yang harus diajarkan 

sebelum penyelesaian soal atau memecahkan masalah. Jadi, proses pemecahan 

masalah berpadu dengan proses belajar yaitu siswa belajar matematika dengan 

mengerjakan masalah matematis seperti halnya yang dilakukan pada 

pembelajaran berbasis-masalah. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang 

tertuang dalam KTSP (Depsiknas, 2006) bahwa pembelajaran matematika 

hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah atau memberikan masalah yang 

sesuai dengan situasi (contextual problem) pada siswa, kemudian secara bertahap 

siswa dibimbing untuk menguasai konsep matematika. 

Selanjutnya, proses pengkonstruksian pengetahuan matematis dapat 

dilakukan siswa melalui memecahkan masalah dengan melakukan aktivitas 

yang memanfaatkan pengetahuan prasyarat. Aktivitas semacam inilah yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk memberi makna terhadap ide baru 

melalui proses mengubah ide-ide yang termuat dalam pengetahuan prasyarat. 

Aktivitas mental ini menurut Piaget merupakan proses asimilasi dan 
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akomodasi, sedangkan pada saat siswa mendiskusikan idenya dalam 

lingkungan sosialnya menurut Vygotsky disebut interaksi. Dengan demikian, 

pemberian masalah-masalah seperti yang dilakukan pada pembelajaran 

berbasis-masalah telah menjadikan pembelajaran matematika lebih bermakna, 

karena siswa mengkonstruksi pengetahuan matematisnya sendiri melalui 

proses asimilasi dan akomodasi serta melalui interaksi yang hanya terjadi di 

Zone of Proximal Development dari Vygotsky.  

Agar siswa mampu menggunakan pengetahuan yang baru dibentuknya 

pada situasi berbeda, kepada mereka selanjutnya diberikan masalah baru. 

Masalah baru tersebut, selain melatihkan untuk menggunakan pengetahuan 

yang baru saja dikonstruksinya, juga memfasilitasi untuk membentuk 

pengetahuan baru lainnya. Dengan demikian, melalui pemberian masalah-

masalah secara sistematis seperti yang dilakukan pada pembelajaran berbasis-

masalah, siswa mengkonstruksi pengetahuan secara kontinyu. Pengetahuan 

yang baru dikonstruksinya terus-menerus diperkuat melalui penggunaannya 

secara kontinyu dalam mengkonstruksi pengetahuan baru berikutnya. Proses 

ini, terus berlanjut melalui penyelesaian dari masalah-masalah yang diberikan. 

Bahkan, untuk meningkatkan kemampuan berpikir matematis maka siswa 

diberikan masalah yang penyelesainnya lebih kompleks atau lebih sulit dari 

masalah-masalah yang telah diberikan sebelumnya untuk materi yang sama. 

Berdasarkan penelitian ini yang sekaligus mempertegas pendapat Suryadi 

(2008) bahwa proses pemberian masalah-masalah secara sistematis akan 
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membantu  siswa dalam proses berpikir untuk lebih fokus terhadap 

pengetahuan yang baru dikonstruksinya. 

Pemberian masalah kompleks atau sulit dalam rangka meningkatkan 

kemampuan berpikir matematis, tentu membuat sebagian besar siswa 

mengalami kesulitan, karena penyelesaiannya banyak langkah yang dilalui 

serta mengaitkan beberapa pengetahuan yang baru dibentuk siswa pada 

penyelesaian masalah-masalah sebelumnya. Namun, pembelajaran berbasis-

masalah memiliki kerangka pedagogis yang didasarkan pada teori ZPD dari 

Vygotsky, sehingga disinilah salah satu waktu guru melakukan intervensi 

melalui teknik scaffolding dan teknik probing. Scaffolding tersebut berupa 

petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah pada langkah-langkah 

pemecahan, memberi contoh, ataupun hal-hal yang memungkinkan siswa 

tumbuh mandiri, sedangkan teknik probing yang dilakukan berupa pertanyaan 

yang sistematis untuk mengarahkan siswa dapat mengungkapkan ide secara 

rinci. Intervensi melalui teknik scaffolding dan teknik probing ini merupakan 

cara guru dan tutor dalam membantu siswa saat memecahkan masalah pada 

ZPD.  

Intervensi yang dilakukan guru pada proses pembelajaran berbasis-

masalah harus merupakan intervensi yang berkualitas. Kualitas intervensi di 

antaranya harus memperhatikan ketepatan waktu dan ketepatan konten 

intervensi yang berkaitan dengan materi. Karena, ketika intevensi dilakukan 

secara berlebihan baik dari sisi waktu atau konten yang berkaitan dengan 

materi maka proses mengkonstruksi pengetahuan oleh siswa itu sendiri akan 
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terkurangi porsinya, dan hal ini akan mengurangi kebermaknaan siswa dalam 

proses belajar matematika.       

Lebih jauh, kegiatan memecahkan masalah pada pembelajaran berbasis-

masalah tidak mudah begitu saja berjalan secara lancar, jika guru maupun 

siswa tidak memperhatikan dan mempertimbangkan aspek emosional.  Oleh 

karena itu, kualitas intervensi yang diberikan guru pada kegiatan tersebut atau 

selama proses pembelajaran berbasis-masalah diupayakan untuk 

memperhatikan dan mempertimbangkan aspek emosional siswa, selain 

ketepatan waktu dan ketepatan konten intervensi yang berkaitan dengan 

materi. Dengan demikian, ketika guru memberikan intervensi yang 

memperhatikan dan mempertimbangkan emosional maka sebaiknya guru: tidak 

mudah melontarkan kalimat yang menyinggung siswa, tidak terlalu menekan 

siswa, tidak menunjukkan sikap yang kesal, menunjukkan kepedulian atas 

kesulitan siswa, memperhatikan nada suara, dan intonasi. Pada pembelajaran 

berbasis-masalah, pemberian intervensi yang memperhatikan dan 

mempertimbangkan aspek emosional selalu memiliki kesempatan yang  luas 

untuk dilakukan. Berdasarkan penelitian ini sekaligus mempertegas pendapat  

Shapiro (2003) bahwa perilaku guru dalam memberikan intervensi yang 

mengesampingkan aspek emosional dapat membuat suasana yang tidak 

mendukung kegiatan memecahkan masalah dan tidak membantu 

perkembangan kecerdasan emosional siswa.   

Pembelajaran berbasis-masalah mengupayakan memberikan porsi yang 

cukup untuk tugas (masalah matematis) yang hanya dapat diselesaikan siswa 
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melalui bantuan guru atau kolaborasi dengan siswa lainnya yang lebih terampil 

dengan disertai pertimbangan emosional. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

interaksi dengan kondisi emosional yang baik dan terkendali. Dalam kondisi 

emosional yang baik dan terkendali maka memicu untuk berpikir jernih, 

bernalar dengan baik, dapat memecahkan masalah, menemukan ide-ide baru, 

serta dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Ikatan dan kerja sama antara 

emosional dan pikiran ini menimbulkan adanya saling mengisi antara 

keduanya. Hal ini memberi kekuatan yang luar biasa pada wilayah emosi 

dalam mempengaruhi berfungsinya pusat-pusat berpikir matematis tingkat 

tinggi, seperti komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah. 

Dengan demikian, intervensi yang dilakukan guru pada pembelajaran 

berbasis-masalah sudah seharusnya memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan 

konten intervensi yang berkaitan dengan materi, dan ketepatan pertimbangan 

emosional siswa. Dengan kata lain intervensi yang dilakukan guru harus 

berdasarkan pertimbangan secara utuh sedemikian hingga intervensi tersebut 

berkualitas. Intervensi yang tidak tepat dapat menyebabkan potensi siswa 

terblokir sedemikian hingga kemampuannya tidak dapat berkembang secara 

utuh.   

 Segala keunggulan dari pembelajaran dengan kegiatan memecahkan 

masalah dalam pembelajarannya, dapat melengkapi hasil-hasil penelitian lain 

yang sejalan misalnya dari Suryadi, 2005; dan Herman, 2006. Jika 

pembelajaran dalam penelitian Suryadi, 2005 dan Herman, 2006 lebih 

menekankan pada aspek kognitif yaitu peningkatan kemampuan berpikir 



329 

 

IBRAHIM, 2011 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

matematis tingkat tinggi, pada pembelajaran berbasis-masalah yang digunakan 

dalam penelitian ini berusaha juga untuk menelaah peningkatan aspek non-

kognitif yaitu kecerdasan emosional serta menelaah retensi kemampuan 

komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah matematis. Selain itu, hal 

yang menjadi tambahan pada penelitian ini adalah pertimbangan emosional 

dalam meberikan intervensi, sehingga hal ini menjadi pelengkap untuk lebih 

menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran berbasis-masalah. 

  

C. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, implikasi, dan kesimpulan 

yang telah diuraikan di bagian depan maka dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut.  

1.  Untuk di Lapangan (Sekolah) 

Pembelajaran berbasis-masalah secara signfikan lebih baik dibanding 

pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, 

penalaran, dan pemecahan masalah matematis serta kecerdasan emosional 

siswa, baik ditinjau dari perbedaan peringkat sekolah maupun kemampuan 

prasyarat. Selain itu,  pembelajaran berbasis-masalah secara signfikan lebih 

baik dibanding pembelajaran konvensional dalam perolehan retensi 

kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematis, baik ditinjau dari 

perbedaan peringkat sekolah maupun kemampuan prasyarat. Dengan demikian, 

penggunaan pembelajaran berbasis-masalah dapat dijadikan alternatif  
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pembelajaran matematika untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, 

penalaran, dan pemecahan masalah matematis serta kecerdasan emosional. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan pembelajaran berbasis-

masalah telah membuat siswa berkemampuan prasyarat tinggi memunculkan 

potensinya secara optimal. Artinya, sekolah-sekolah yang memiliki siswa 

berkemampuan prasyarat tinggi dapat menerapkan pembelajaran berbasis-

masalah pada pembelajaran matematika. Penelitian ini juga mengungkapkan 

bahwa siswa berkemampuan prasyarat sedang dan rendah yang memiliki 

pandangan, keyakinan, dan usaha yang kuat tentang cara belajar matemetika 

sesuai dengan pembelajaran berbasis-masalah, dapat memanfaatkan 

kemampuan prasayaratnya sedemikian hingga munculkan potensinya secara 

optimal. Artinya, apabila guru akan melaksanakan pembelajaran berbasis-

masalah sebaiknya berupaya mengubah terlebih dahulu pandangan dan keyakinan 

siswa tentang cara belajar matematika sesuai karakteristik pembelajaran berbasis-

masalah.    

Secara umum, penggunaan pembelajaran berbasis-masalah dapat dijadikan 

alternatif pembelajaran matematika untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah matematis serta kecerdasan 

emosional. Hal ini disebabkan pembelajaran berbasis-masalah mengupayakan 

agar siswa belajar matematika secara bermakna melalui keterlibatan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran, dapat membuat siswa lebih memahami bahan ajar 

secara lebih mendalam serta melatih emosional menjadi lebih baik. Namun 

demikian, untuk melakukan pembelajaran berbasis-masalah bukan hal yang 
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mudah baik bagi guru maupun siswa. Untuk itu, agar hasilnya optimal maka 

sebaiknya guru membuat perencanaan pembelajaran yang matang berdasarkan 

implikasi teoritis dari hasil penelitian ini. Berkaitan dengan perencanaan tersebut, 

hal-hal yang perlu untuk diperhatikan antara lain adalah bahan ajar, durasi waktu, 

skenario pembelajaran, dan tingkat kesukaran soal tes hasil belajar. 

Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran berbasis-masalah yaitu 

berupa sajian masalah. Untuk itu, masalah yang diberikan pada siswa dalam 

pembelajaran berbasis-masalah disarankan agar: (1) disesuaikan dengan kondisi 

siswa, artinya masalah harus didasarkan pada pemahaman terakhir yang dimiliki 

siswa; (2) dikaitkan dengan matematika yang akan dipelajari siswa, artinya dalam 

memecahkan masalah atau melaksanakan kegiatan siswa harus diarahkan untuk 

memahami matematika yang terkait; (3) memiliki jawaban/penyelesain yang 

memerlukan penjelasan, artinya penyelasain itu menuntut siswa memberikan 

alasan secukupnya untuk pembenaran atas jawabannya; (4) menggairahkan dan 

menantang, artinya masalah dapat diselesaikan dengan bantuan guru di awal 

penyelesaian dan berangsur-angsur dihentikan bantuannya; (5) tidak terlalu sulit, 

artinya masalah yang tidak dapat diselesaikan siswa sekalipun diberikan bantuan 

yang memadai; dan (6) tidak membosankan, artinya masalah yang dapat 

diselesaikan tanpa bantuan sama sekali.  

Durasi waktu untuk menyelesaikan masalah merupakan komponen yang 

penting untuk dirancang secara matang karena dalam prakteknya seringkali guru 

sulit melaksanakan seluruh kegiatan pada pembelajaran berbasis-masalah sesuai 

waktu yang direncanakan. Dalam hal ini guru diharapkan dapat meperkirakan 
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dengan baik, waktu yang perlu disediakan bagi siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan, sehingga siswa kelompok bawah tidak  kekurangan  

waktu dan siswa kelompok atas tidak kelebihan waktu. Lebih lanjut, guru 

disarankan mempersiapkan soal pengayaan untuk siswa kelompok atas. 

Dalam kaitannya dengan skenario pembelajaran berbasis-masalah sebaiknya 

dibuat dengan memperhatikan  antara waktu yang tersedia dan bahan ajar yang 

akan disampaikan, sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. 

Selain itu, skenario pembelajaran berbasis-masalah sebaiknya dibuat secara rinci 

dengan disertai perkiraan respon-respon siswa yang akan terjadi dan cara guru 

meresponya kembali. Dalam hal ini juga, guru sebaiknya dapat mempersiapkan 

intervensi-intervensi yang mempertimbangkan emosional siswa untuk diberikan 

pada proses pembelajaran sedemikian hingga intervensi tersebut diberikan oleh 

guru seminimal mungkin dan tepat sesuai kebutuhan siswa secara utuh.  

Soal  yang digunakan untuk tes hasil belajar sebaiknya agar memuat soal 

yang memiliki tingkat kesukaran dari yang mudah hingga sukar untuk setiap 

indikator dari kemampuan berpikir matematis yang hendak diukur. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui level kemampuan berpikir matematis siswa 

secara rinci. Sebagai ilustrasi, seorang siswa mungkin dapat mengerjakan dengan 

baik soal-soal tes kemampuan penalaran matematis tetapi baru bisa 

menyelesaikan hanya untuk soal-soal yang tingkat kesukarannya mudah.  

Selanjutnya, mengenai durasi waktu yang disediakan dalam tes hasil belajar  

juga perlu disediakan durasi waktu yang tepat, sehingga siswa dapat mengerjakan 

keseluruhan soal dengan tidak tergesa-gesa tetapi juga tidak lamban. Hal ini 
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karena apabila durasi waktunya terlalu banyak maka guru tidak dapat mengetahui 

atau mengukur kemampuan siswa yang berkaitan dengan kecepatan dalam 

meyelesaikan soal. Demikian juga apabila durasi waktunya terlalu sedikit maka 

guru tidak dapat mengukur kemampuan siswa yang sesunggunya karena sangat 

mungkin siswa tidak mengerjakan soal yang diberikan bukan karena tidak bisa 

tetapi waktunya yang tidak mencukupi.     

Selain beberapa hal yang telah disampaikan di atas, apabila guru hendak 

mengembangkan kemampuan komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah 

matematis serta kecerdasan emosional, guru sebaiknya memiliki pengetahuan 

yang cukup memadai mengenai teori dan praktek untuk mengembangan 

kemampuan komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah matematis serta 

kecerdasan emosional. Hal ini mengingat guru tersebut nantinya akan menjadi 

salah satu contoh atau model bagi siswanya. Dengan kata lain, jika gurunya tidak 

menguasai tentang hal-hal tersebut, kemungkinan besar perkembangan 

kemampuan komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah matematis serta 

kecerdasan emosional siswa pun tidak akan sesuai dengan harapan yang 

semestinya.  

Beberapa hal yang telah disarankan di atas merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Atas dasar itu, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan untuk memperkaya wawasan para calon guru atau para guru di 

lapangan. 

Mengingat pemebelajaran berbasis-masalah merupakan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa dan diharapkan dilakukan oleh para guru matematika di 
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sekolah untuk mencapai kompetensi seperti yang dimuat dalam KTSP. Oleh 

karena itu, guru sebaiknya berupaya untuk mengubah paradigma, seperti: guru 

mengajarkan matematika, siswa mempraktekkan untuk sementara waktu, 

kemudian mereka diharapkan dapat menggunakan keterampilan atau ide-ide yang 

baru untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, ke paradigma proses 

pemecahan masalah berpadu dengan proses belajar, yaitu siswa belajar 

matematika dengan mengerjakan masalah matematis. Tentunya, upaya guru ini 

harus didukung oleh banyak pihak, seperti pihak sekolah, orang tua, pemegang 

kebijakan, dan stakeholders. 

2.  Untuk Penelitian Lanjut 

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di bagian depan, maka dapat 

diajukan beberapa saran berkaitan dengan penelitian lanjutan, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Pada penelitian ini perlakuan dilakukan selama satu semester penuh, akan 

tetapi hasil pencapaian kemampuan komunikasi, penalaran, dan pemecahan 

masalah masih dapat dikatakan belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan 

penelitian yang perlakuannya lebih lama lagi, misalkan selama dua sampai 

empat semester secara konsisten. 

b. Peneliti lain dapat menindaklanjuti hasil penelitian ini, misalnya dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis-masalah pada pokok bahasan lain yang 

ada di SMA.  

c. Penelitian ini menunjukkan terjadinya loncatan luar biasa untuk kemampuan 

komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah matematis pada siswa-siswa 
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berkemampuan prasyarat tinggi. Untuk itu perlu diuji, mengenai penerapan 

pembelajaran berbasis-masalah ini pada siswa-siswa berbakat.  

d. Penelitian ini menunjukkan terjadinya loncatan luar biasa untuk kemampuan 

komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah matematis pada siswa-siswa 

berkemampuan prasyarat sedang dan rendah yang memiliki pandangan dan 

keyakinan yang kuat tentang cara belajar matematika yang sesuai karakteristik 

pembelajaran berbasis-masalah. Untuk itu perlu diuji, mengenai penerapan 

pembelajaran berbasis-masalah pada siswa-siswa berkemampuan prasyarat 

sedang dan rendah yang didahului oleh upaya mengubah pandangan siswa 

tersebut.  

e. Penelitian lain dapat dilakukan untuk meneliti lanjut secara mendalam tentang 

retensi kemampuan penalaran matematis yang tidak dipengaruhi oleh 

pembelajaran.  

f. Perlu diselidiki lebih lanjut secara mendalam tentang pencapaian kemampuan 

komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah matematis yang tidak 

berhubungan secara signifikan dengan pencapaian kecerdasan emosional.  

g. Penting untuk diteliti lebih lanjut secara mendalam, tentang siswa sekolah 

peringkat sedang memperoleh retensi kemampuan komunikasi dan pemecahan 

masalah matematis lebih baik dibanding siswa sekolah peringkat atas. 

h. Subjek yang diteliti dalam penelitian  ini  adalah siswa SMA. Untuk penelitian 

selanjutnya disarankan agar subjek penelitiannya adalah siswa SMK. 

 


