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Abstrak— Dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, tidak cukup 

hanya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Dibutuhkan suatu 

metode untuk mendukung siswa dalam memecahkan masalah dengan prosedur yang 

benar. Salah satu metode yang dapat menunjang tujuan tersebut adalah IMPROVE. 

Metode ini dikembangkan dengan landasan teori konstruktivisme yang menekankan 

peran aktif siswa dalam menemukan suatu pengetahuan serta teori metakognisi yang 

menekankan proses refleksi diri siswa dalam menentukan suatu permasalahan, serta 

menentukan strategi dalam penyelesaian masalah, menganalisis keefektifan strategi 

yang digunakan dan pada akhirnya mampu mengubah strategi jika dirasa strategi yang 

digunakan kurang tepat. Dengan ini diharapkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa akan meningkat.Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan 

rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan populasi 

sejumlah 57 siswa kelas VII MTs Darussalam Ariyojeding. Sedangkan jumlah siswa 

yang dijadikan sampel sejumlah 39 siswa dengan rincian 19 siswa dari kelas 

eksperimen dan 20 siswa dari kelas kontrol. Teknik pengambilan sampelnya 

menggunakan teknik simple random sampling.Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan uji-t. Melalui analisis data dalam uji-t  didapat nilai 

hitungt
 atau tobs = 2,188 dari ttabel = 2,026 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan “PemberianMetode 

IMPROVE dengan pendekatan PMRI lebih efektif dari pada metode Ekspositori 

dalam kemampuan pemecahan masalah matematika”. 

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah, Metode Pembelajaran 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Dalam proses belajar mengajar pada saat ini masih banyak guru yang menggunakan pendekatan 

konvensional. Dimana metode pembelajaran yang lebih banyak digunakan adalah metode  ceramah,  

mencatat,  dan  latihan  menjawab  soal,  tidak  ada  keterkaitan konteks dengan menggunakan media 

maupun referensi lain. Di sini metode yang digunakan oleh guru untuk mengajar masih kurang efektif. 

Akan tetapi, dalam perkembangan seperti sekarang ini, guru dituntut agar tugas dan peranannya tidak lagi 

sebagai pemberi informasi (transmission of knowledge),  melainkan sebagai pendorong belajar agar siswa 

dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui berbagai aktivitas seperti pemecahan masalah. 

 

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika, tidak lepas dari proses pembelajaran 

matematika. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi matematika MTs Darussalam 

Ariyojeding menyebutkan bahwa kemampuan memecahkan masalah matematika masih kurang, siswa 

masih banyak mengalami kesulitan untuk mengaitkan materiyang diperoleh di sekolah dengan masalah 

yang ada di sekitar mereka, hal ini menyebabkan pembelajaran cenderung bersifat konvensional. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai ulangan harian Mata pelajaran Matematika pada bab Segiempat dimana pada kelas 

eksperimen terdapat 73% siswa yang mendapat nilai dibawah KKM, sedangkan pada kelas kontrol 

terdapat 60% siswa yang mendapat nilai dibawah KKM. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa di MTs Darussalam Ariyojeding masih rendah. Salah satu 

penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika dikarenakan pembelajaran yang hanya 
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berpusat pada guru sehingga siswa terlihat pasif dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru,  dan 

siswa  lebih cenderung menghafal bentuk atau kalimat dalam menyelesaikan soal matematika. 

 

Metode IMPROVE merupakan metode yang berlandaskan pada teori konstruktivis. Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan teori konstruktivis adalah Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI). Dalam PMRI lebih diperhatikan adanya potensi siswa yang justru harus 

dikembangkan. Hal ini karena PMRI sesuai dengan perubahan paradigma pembelajaran yang berpusat 

pada guru ke paradigma pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa tidak langsung disuguhkan 

konsep matematika yang abstrak, tetapi diantarkan terlebih dahulu melalui pembelajaran yang nyata yang 

diubah ke dalam konsep abstrak. Dengan demikian, pelajaran matematika merupakan kegiatan siswa 

menemukan kembali matematika. Pembelajaran matematika dengan metode IMPROVE yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan PMRI diharapkan akan menjadi salah satu inovasi belajar yang 

menyenangkan dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas mendorong untuk dilakukan suatu penelitian yang memfokuskan metode 

IMPROVE dengan pendekatan PMRI untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Judul 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah "Efektivitas Pembelajaran Matematika Metode IMPROVE 

dengan Pendekatan PMRI Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada Materi Pokok  

Segiempat. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebaga berikut: 

“Apakah pembelajaran metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI lebih efektif daripada dengan 

menggunakan metode Ekspositori terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi 

segiempat.” 

 

Oleh karena itu berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: “untuk mengetahui keefektifan metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi segiempat.” 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mengetahui kekurangan apa saja 

yang terjadi didalam proses memecahkan suatu permasalahan dalam mengerjakan soal-soal 

matematika khususnya materi segiempat menggunakan metode IMPROVE dengan pendekatan 

PMRI. Bagi 

b. Guru 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan khususnya yang berkaitan 

dengan metode-metode pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.  Penelitian ini dilakukan dari bulan mei 2016 sampai 

bulan juni 2016 di MTS Darussalam Aryojeding, di kelas VII.. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VIIMTS Darussalam Aryojeding, yang berjumlah 57 orang dengan 3 kelas. Sampel 

penelitian ini adalah siswa kelas VII B (eksperimen) dan VII A (kontrol). 

 

Desain penelitian ini adalah Postest-Only control Design.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain penelitian Postest-Only control Design 
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   R  X2   O2
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Keterangan : 

E  =  Kelompok eksperimen 

K  =  Kelompok kontrol 

R  =  Random kelas (group) 

X =   Treatment, kelas eksperimen diberi perlakuan model pembelajaran  

         kontekstual dengan strategi React 

O1 =  Hasil belajar kelas eksperimen 

O2 =  Hasil belajar kelas control 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). 

Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan 

disebut kelompok eksperimen (E) dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan disebut kelompok 

control (K). Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (O1:O2). Dalam penelitian yang 

sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda. Misalnya : jika terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan 

berpengaruh secara signifikan. 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah kelas VII A dan kelas VII B.Kelas VII B sebagai 

kelas eksperimen dan kelas VII A sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa soal tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Instrumen  tes adalah instrumen yang 

digunakan untuk penilaian kognitif siswa. Tes hasil belajar dilakukan untuk memperolehdata tentang 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran metode 

IMPROVE dengan pendekatan PMRI yang sedang berlangsung. Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

berbentuk uraian. Adapun langkah-langkah mendapatkan tes yang baik, yaitu : 

1. Kisi-kisi tes berdasarkan kurikulum dan silabus 

2. Menyusun tes sesuai dengan kisi-kisi 

3. Analisis Instrumen 

 

Analisis data yang digunakan, yaitu berupa tes hasil belajar yang diberi perlakuan dengan model 

pembelajaran metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI. Analisis data tes hasil belajar bertujuan 

untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Penganalisis data hasil penelitian 

melalui beberapa uji, yaitu uji validitas, uji reliabilitas. Berikut ini uraiannya : 

a. Validitas Instrumen 

Uji Validitas RPP meliputi  Perumusan Indikator Belajar, Pemilihan dan Pengorganisasian Materi 

Pembelajaran, Pemilihan Sumber belajar/media, Kegiatan Pembelajaran, Penilaian Hasil Belajar, 

Penggunaan Bahasa Tulis dan Penilian Validasi Umum dan kesemuanya sudah sesuai. Berdasarkan 

dari uraian data RPP dan instrument tes dapat dikatakan valid dan bisa digunakan dalam penelitian.  

b. Uji Reliabilitas 

Untuk mencari reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus alpha sebagai berikut : 

     
 

   
  

     
 

   
   

Berdasarkan analisi data soal r11 = 0,80 yang berarti instrumen tes yang digunakan reliabel. 

 

Selain menggunakan uji validitas dan reliabilitas analisis data tes hasil belajar  bertujuan untuk 

menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Penganalisis data hasil penelitian melalui 

beberapa uji, yaitu uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan di bawah 

taraf signifikan α = 0,05.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sebelum penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka harus melakukan pengujian 

hipotesis terlebih dahulu. Pengujian hipotesis dilakukan analisis statis terhadap hasil post test yang 

dilakukan terhadap kelompok sampel. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam analisis 

statistik sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah data brdistribusi normal atau tidak. 

Dengan rumusan hipotsisnya sebagai berikut : H0 diterima jika X 
2 

hitung  <X 
2

tabel dan ditolak jika yang 

lainnya, dengan taraf signifikasi ( ) 5%. Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Data Hasil Uji Normalitas 
Kelompok Jumlah siswa (n)   

          
       Kriteria 

Eksperimen 19       5,99 Normal 

Kontrol 20 2,425 5,99 Normal 

 
Berdasarkan diatas terlihat nilai X 

2 
hitung dan X 

2
tabel, pada kelompok eksperimen memiliki X 

2 
hitung  

<X 
2
tabel yaitu 2,890 <5,99. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpilkan data kelompok eksperimen 

berdistribusi normal sedangkan pada kelompok kontrol memiliki X 
2 

hitung  >X 
2
tabel yaitu 2,425>5,99. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan data kelompok kontrol berdistribusi normal. 
 

b. Uji Homogenitas 
Berdasarkan uji normalitas, diketahui bahwa data tes hasil belajar siswa berdistribusi normal. Oleh 

karena itu, hasil uji homogenitasnya sebagai berikut: 
Tabel 2. Data Hasil Uji Homogenitas 

Kelompok Jumlah siswa(n) Varians                     Kriteria 

Eksperimen 19 184.22  

0,84 
 

 

     

 

Homogen 
Kontrol 20 

220.05 

 
Berdasarkan tabel tersebut terlihat nilai Fhitung dan Ftabel pada kelompok eksperimen memiliki 

Fhitung< Ftabel yaitu 0,84 < 2,18. Untuk taraf signifikan ( ) 5%. Karena Fhitung< Ftabel maka H0 diterima, 
dapat disimpulkan bahwa kelas sampel memiliki variansi yang homogen. 

 
c. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, diketahui bahwa kedua kelas sampel 
berdistribusi normal dan mempunyai variansi yang homogen, kemudian dilakukan uji hipotesis 
menggunakan uji t pada kedua kelas sampel. 

Tabel 3. Data Hasil Uji Hipotesis 

Kelompok Jumlah siswa(n) Mean                Kriteria 

Eksperimen 19 
70,74 

 

      

 

2,026 

 

   ditolak Kontrol 20 
61,10 

 
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa thitung ≥ ttabel yaitu 2,188 ≥ 2,026 untuk taraf signifikan 

( ) 5% . Karena thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak. Sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian, bahwa 
Pemberian Metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI lebih efektif daripada metode Ekspositori 
dalam kemampuan pemecahan masalah matematika  siswa kelas VII  MTs Darussalam Ariyojeding. 

 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji t pada taraf signifikansi α = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) = 37, diperoleh nilai thitung sebesar      . Sedangkan dari hasil perhitungan didapat 
nilai ttabel = 2,026. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa yang diajar dengan menggunakan Metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI lebih 
tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajar dengan metode 
pembelajaranekspositori . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh metode IMPROVE 
dengan pendekatan PMRI terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Hal ini dapat dilihat pada kemampuan pemecahan masalah matematika yang menggunakan metode 
IMPROVE dengan pendekatan PMRI memiliki nilai rata – rata sebesar 70,74, sedangkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa yang menggunakan metode Ekspositori memiliki nilai rata – rata 
sebesar 61,10.Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa rata – rata nilai siswa yang diberikan 
menggunakan metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI lebih tinggi dari pada rata – rata nilai siswa 
yang diberikan  metode Ekspositori. Padahal nilai rata – rata kelas eksperimen sebelum diberikan metode 
IMPROVE dengan pendekatan PMRI lebih rendah dari pada nilai rata – rata kelas kontrol, adapun nilai 
rata – rata kelas eksperimen sebesar 60,63 sedangkan kelas kontrol memiliki rata – rata sebesar 67,85. 
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Tabel .4. Hasil Nilai Siswa Kelas Kontrol Dan Kelas Eksperimen Sebelum dan Sesudah Dilakukan 

Penelitian. 
No Nama Siswa 

(Kelas 
Eksperimen) 

Nilai 
Sebelum 

Nilai  
Sesudah 

Nama Siswa 
(Kelas Kontrol) 

Nilai 
Sebelum 

Nilai  
Sesudah 

1 Aprilia Eka A 35 45 Lilla Hakiki 40 38 
2 M. Nur Habib 35 50 Iqror Fahrur 45 38 
3 Lutfi Ibtidain N. 38 55 M. Heru R 45 39 
4 Lutfi Maulana  47 58 Nana Miratul 48 45 
5 M. Andri Fatkur 49 60 M. Abdul Latif 53 46 
6 M. Riki Adi  53 60 Fajar Nur F 55 50 
7 M. Yusnizam 53 63 Laila Oktavia 55 53 
8 M. Zainul Abidin 55 65 Moh. Imron S 59 55 
9 Laila Faidatul  57 70 M. Zidan D 62 57 

10 Dimas Agustin S 60 72 Imam Syafi`I 69 58 
11 Afiq Alhamami 65 75 Salman Alfariz 74 60 
12 Alfi Mufidatun N 65 76 Adinda Rizka 74 62 
13 Imam Syafii 68 77 Berlian Ayu S 78 69 
14 Frengki Bala  72 80 Frendi Bala K 78 70 
15 Muhamad ihsan 75 83 Lutfi Febrian 82 75 
16 Wafiq Ilma  75 86 Arna Febrianti 85 76 
17 Kusnati Amalia 80 88 Agung Adi S 87 79 
18 Mariyana Rosyid 85 89 Diah Febriani 88 79 
19 Nova Fitriani C 85 90 Triyana Fajir 90 85 
20    M. Riski K 90 88 

Rata - Rata 60,63 70,74  67,85 61,1 

 
Secara visual data hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen sebelum dan sesudah dilakukan penelitian dapat dilihat dalam Gambar histogram  berikut ini :  
 

 
 

Gambar 2. Grafik Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
 

Dari data pada tabel, histogram rata – rata siswa pada kelas eksperimen mengalami peningkatan 
setelah diberikan metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI, sedangkan rata – rata siswa pada kelas 
kontrol tidak mengalami peningkatan setelah diberikan metode ekspositori. Hal ini membuktikan bahwa 
metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI tepat digunakan dalam pembelajaran.  

 
Siswa yang diajar menggunakan metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI memiliki kemampuan 

pemecahan masalah matematika yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan 
menggunakan metode Ekspositori. Sehingga siswa pada kelas eksperimen dapat memecahkan masalah 
matematika dalam bentuk soal non rutin yang berbentuk soal uraian berupa soal yang menantang pikiran 
mereka.Siswa dapat menyelesaikan masalah matematika maupun masalah kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan konsep segiempat dengan menggunakan berbagai macam keterampilan dan prosedur 
matematika, menyusun langkah-langkah, merumuskan pola dan strategi khusus dalam menyelesaikan 
masalah. 

 
Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran menggunakan metode IMPROVE dengan pendekatan 

PMRI yang menekankan peran aktif siswa dalam menemukan suatu pengetahuan serta teori metakognisi 
yang menekankan proses refleksi diri siswa dalam menentukan suatu permasalahan, serta menentukan 
strategi dalam penyelesaian masalah, menganalisis keefektifan strategi yang digunakan dan pada akhirnya 
mampu mengubah strategi jika dirasa strategi yang digunakan kurang tepat. 
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Sedangkan siswa pada kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan metode Ekspositori kurang mampu 
menentukan masalah dan merumuskannya, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk menyelesaikan 
soal tes yang diberikan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran guru hanya 
menerangkan materi dari awal hingga akhir pelajaran, menyebabkan siswa hanya menghafal materi yang 
diberikan sehingga siswa kesulitan untuk menyelesaikan soal matematika dengan bab lain maupun 
dengan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan segiempat.  

 
Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika 

khususnya pada materi segiempat dengan menggunakan metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI 
mampu memecahkan masalah matematika. Karena metode IMPROVE menekankanpada sistem 
pembelajaran aktif.Dalam pembelajaran dengan menggunakan metode IMPROVE, siswa dapat leluasa 
berinteraksi dengan sesama temannya. Interaksi itu dapat memotivasi mereka untuk berbagi pendapat dan 
memperkaya pengetahuannya.Sedangkan metode Ekspositori merupakancara penyampaian pelajaran dari 
seorang guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi 
dan contoh soal disertai tanya jawab.  Guru dapat memeriksa pekerjaan siswa secara individual, 
menerangkan lagi kepada siswa apabila dirasakan banyak siswa yang belum paham mengenai materi. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil penilitan dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa pemberian Metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI lebih efektif 
daripada metode Ekspositori dalam kemampuan pemecahan masalah matematika  siswa kelas VII 
semester genap MTs Darussalam Ariyojeding  tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini dapat dibuktikan dari 
hasil perhitungan analisis data uji kemampuan pemecahan masalah matematika bahwa t hitung > t tabel 
sebesar      >2,026, dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Saran yang dapat penulis sampaikan 
dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagi Penelitian Lebih Lanjut 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau setidaknya dapat dijadikan sebagai studi 
pendahuluan untuk memahami penggunaan metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI terhadap 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

2. Bagi Pihak Sekolah dan Guru 
a) Penggunaan metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa untuk menjelaskan materi pelajaran dapat dipergunakan sebagai 
tambahan variasi mengajar bagi guru. 

b) Penggunaan metode IMPROVE dengan pendekatan PMRI terhadap kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa diharapkan dapat memberikan motivasi kepada guru dalam 
mengembangkan kreativitas mereka dalam menyusun dan merancang suatu metode penngajaran. 
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