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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran 

matematika dengan metode penemuan terbimbing dibandingkan dengan metode 

ekspositori untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMA. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan pretest-posttest control 

group design. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive 

sampling. Populasi dari penelitian ini adalah kelas XI IPA SMA Negeri 1 Depok. 

Sampelnya adalah kelas XI IPA 1 sebagai kelompok kontrol yang diberi perlakuan 

dengan metode ekspositori dan kelas XI IPA 3 sebagai kelompok eksperimen yang 

diberi perlakuan dengan metode penemuan terbimbing. Instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah tes dan nontes. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing lebih efektif 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMA dibandingkan dengan 

metode ekspositori.    

Kata kunci: Penemuan terbimbing, Ekspositori, Representasi matematis 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dinyatakan bahwa mata pelajaran matematika 

perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama [1]. Sedangkan tujuan mata 

pelajaran matematika diberikan adalah agar siswa mampu: (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah; dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu rasa ingin 

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

pemecahan masalah [1].        

Sedangkan pembelajaran matematika menurut National Council of Teacher of Mathematics [2], 

menetapkan bahwa kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan 

masalah (problem solving), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection), 

kemampuan penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi (representation). Berdasarkan uraian dari 

Depdiknas dan NCTM diatas, kemampuan representasi matematis merupakan salah satu kemampuan 

standar dari kemampuan lain yang harus dimiliki siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

representasi matematis merupakan kemampuan yang penting dikembangkan dan dimiliki oleh siswa.  

Pentingnya kemampuan representasi matematis sesuai dengan standar yang ditetapkan NCTM [2] 

bahwa program pembelajaran dari pra-taman kanak-kanak sampai kelas 12 harus memungkinkan siswa 

untuk: (1) menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide-ide matematis; (2) memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi 

matematis untuk memecahkan masalah; dan (3) menggunakan representasi untuk memodelkan dan 

menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematis. Ini menunjukkan bahwa kemampuan 

representasi diperlukan siswa untuk mengaitkan informasi yang dipelajari dengan kumpulan informasi 
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yang sudah dimiliki siswa. Pemaknaan terhadap hubungan yang mungkin terjadi diantara berbagai 

informasi yang melekat disistem representasi tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh 

pemahaman. Dengan kata lain kemampuan representasi matematis adalah ungkapan-ungkapan dari 

gagasan-gagasan atau ide-ide matematika yang ditampilkan siswa dalam upayanya untuk mencari suatu 

solusi dari masalah yang sedang dihadapi. 

Oleh karena itu, penggunaan representasi juga mempunyai sumbangan yang sangat besar bagi 

terbentuknya pemahaman konsep. Sebaliknya, penggunaan representasi yang kurang dan tidak memadai 

dapat membawa kepada kepicikan pemahaman siswa [3]. Senada dengan pendapat tersebut, Mudzakkir [4] 

juga mengungkapkan bahwa pembelajaran matematika yang menekankan pada representasi matematis 

dapat memberi manfaat atau nilai tambah bagi pemahaman siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di SMA Negeri 1 Depok, kemampuan representasi 

matematis siswa masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Dikarenakan ketika dihadapkan pada 

soal pemecahan masalah siswa mengalami kesulitan dan kebingungan untuk menyelesaikan soal, dari 

mana mulai, rumus mana yang digunakan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Selain itu, pembelajaran 

matematika yang biasa digunakan yaitu dengan metode ekspositori juga masih belum optimal untuk 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. Hal senada diungkapkan juga oleh Gulo [5], 

yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan metode ekspositori cenderung menjadikan siswa sebagai 

pendengar dan pencatat saja.  

Permasalahan ini membuat penulis ingin meneliti tentang perlu adanya pembelajaran yang 

mengkondisikan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran matematika dan berpusat pada siswa. Salah 

satunya dengan metode penemuan terbimbing. Apabila siswa secara aktif terlibat dalam menemukan suatu 

konsep sendiri, diharapkan siswa tersebut dapat memahami konsep lebih baik, tahan lama dan akan mampu 

mengaplikasikan ke dalam konteks yang lain. Sehingga metode penemuan terbimbing ini akan mampu 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Leo 

Adhar Effendi [6] yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika dengan metode penemuan 

terbimbing akan meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika serta mampu 

meningkatkan kemampuan representasi dan pemecahan masalah matematis. 

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang efektivitas pembelajaran matematika 

antara yang menggunakan metode penemuan terbimbing dan metode ekspositori untuk meningkatkan 

kemampuan representasi matematis siswa SMA. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana keefektifan pembelajaran 

matematika dengan metode penemuan terbimbing untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis 

siswa SMA; (2) bagaimana keefektifan pembelajaran matematika dengan metode ekspositori untuk 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMA; (3) apakah pembelajaran matematika 

dengan metode penemuan terbimbing lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa SMA dibandingkan dengan metode ekspositori. 

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui: (1) keefektifan pembelajaran matematika dengan metode 

penemuan terbimbing untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMA; (2) 

keefektifan pembelajaran matematika dengan metode ekspositori untuk meningkatkan kemampuan 

representasi matematis siswa SMA; (3) apakah pembelajaran matematika dengan metode penemuan 

terbimbing lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMA 

dibandingkan dengan metode ekspositori. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain pretest-posttest 

control group yang secara sistematis dapat disajikan pada Tabel 1 berikut.  

TABEL 1. MODEL EKSPERIMEN PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP DESIGN [7].  

Kelompok Pretest Treatment Posttest 

E XE O1 YE 

K XK O2 YK 
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Keterangan : 

E : kelompok eksperimen, 

K : kelompok kontrol, 

XE : pretest kelompok eksperimen, 

XK : pretest kelompok kontrol, 

O1 : pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing, 

O2 : pembelajaran matematika dengan metode ekspositori, 

YE  : posttest kelompok eksperimen, 

YK : posttest kelompok kontrol.   

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 yang terdiri dari tiga kelas. 

Berdasarkan teknik purposive sampling maka ditentukan bahwa yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini adalah kelas  XI IPA 1 sebagai kelompok kontrol (pembelajaran matematika dengan metode 

ekspositori) dan kelas XI IPA 3 sebagai kelompok eksperimen (pembelajaran matematika dengan metode 

penemuan terbimbing).  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor pretest,  skor posttest. Untuk memperoleh data 

dalam penelitian digunakan dua macam instrumen yaitu tes dan non tes. Instrumen tes berupa soal-soal 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematis siswa, sedangkan instrumen nontes 

berupa lembar observasi.  

Berikut salah satu contoh soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematis 

siswa. Seseorang hendak bepergian dari kota A menuju kota C melalui kota P atau Q. Dari kota A ke kota 

P ada 3 jalan dan dari kota P ke kota C ada 4 jalan. Dari kota A ke kota Q ada 2 jalan dan dari kota Q ke 

kota C ada 5 jalan. Dari kota P ke kota Q atau sebaliknya tidak ada jalan. Berapa banyak cara yang dapat 

ditempuh untuk bepergian dari kota A menuju kota C? Jelaskan dengan menggunakan gambar! 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua macam tes, yaitu pretest dan posttest. 

Bentuk tes (pretest dan posttest) yang diberikan adalah berupa soal uraian. Adapun soal pretest dan 

posttest terdiri dari lima soal uraian untuk tes kemampuan representasi matematis dengan masing-masing 

nomor memiliki skor maksimal 20 dan skor minimal 0.  

Instrumen  non tes yang digunakan adalah lembar observasi. Lembar observasi merupakan suatu 

lembar pengamatan instrumen yang bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran matematika 

sesuai dengan tahapan-tahapan dengan metode penemuan terbimbing dan metode ekspositori yang sedang 

berlangsung. Hal tersebut dibuat untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana dan 

tujuan penelitian. Lembar observasi ini dibuat dalam bentuk cheklist. Jadi, dalam pengisiannya observer 

memberikan tanda cheklist pada kolom penilaian. Interpretasi penilaian sebagai berikut: Sangat baik = 4; 

Baik = 3; Cukup = 2; Tidak baik = 1, jika kriteria yang dimaksud dalam daftar cek dilaksanakan guru. 

Selain membuat daftar cheklist, terdapat juga kolom keterangan untuk memuat saran-saran observer atau 

kekurangan-kekurangan aktivitas guru selama proses pembelajaran. 

Sedangkan untuk analisis data, yaitu dengan mendeskripsikan hasil pretest eksperimen, posttest 

eksperimen, pretest kontrol, dan posttest kontrol. Untuk mendeskripsikan data berupa kemampuan 

representasi matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematika digunakan teknik statistika yang 

meliputi rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviasi), varians (ragam), nilai maksimum dan nilai 

minimum. Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.0. Sebelum pengujian hipotesis, 

dilakukan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah uji prasyarat terpenuhi 

maka selanjutnya dilakukan uji keefektifan dan uji t. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari skor pretest dan skor posttest. Skor pretest dan skor posttest 

kemudian dideskripsikan dan dianalisis, berikut deskripsi dan analisis datanya. 

A. Deskripis Data 
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Data yang terkumpul dalam penelitian ini terdiri atas skor kemampuan representasi matematis siswa. 

Skor kemampuan representasi matematis siswa diperoleh dari hasil tes uraian yang dilakukan sebelum 

diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

TABEL 2. DESKRIPSI DATA SKOR KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA 

Deskripsi 
Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Rata-rata 56,06 89,82 55,61 83,00 

Standar Deviasi 13,191 9,488 16,515 9,387 

Varians 173,996 90,028 272,746 88,125 

Nilai Maksimum 88 100 88 100 

Nilai Minimum 35 65 25 65 

Hal ini menunjukkan bahwa untuk kelompok eksperimen hasil pretest yaitu sebelum diberikan 

perlakuan, untuk kemampuan representasi matematis nilai tertinggi  88 dan nilai terendah 35 dengan rata-

rata 56,06. Standar deviasi 13,191 dan varians 173,996. Kelompok eksperimen setelah pemberian 

perlakuan dengan metode penemuan terbimbing hasil dari nilai tertinggi untuk kemampuan representasi 

matematis adalah 100, dengan skor terendah 65 dan rata-rata 89,82 sedangkan standar deviasi 9,488 serta 

varians 90,028. 

Hasil pretest untuk kelompok kontrol sebelum diberikan perlakuan nilai tertinggi dan nilai terendah 

untuk kemampuan representasi matematis masing-masing adalah 88 dan 25. Rata-rata yang dicapai 55,61 

dengan standar deviasi 16,515 dan varians 272,746. Kelompok kontrol setelah pemberian perlakuan 

dengan metode ekspositori skor nilai tertinggi dan nilai terendah untuk kemampuan representasi matematis 

adalah 100 dan 65, rata-rata 83 sedangkan standar deviasinya 9,387 serta varians 88,125.  

B. Analisis Data 

Uji keefektifan dilakukan dengan uji one sampling t test. Uji keefektifan dari masing-masing metode 

terhadap kemampuan representasi matematis ditentukan berdasarkan nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM), dengan nilai KKM yaitu 74. Jadi metode pembelajaran dikatakan efektif apabila rata-rata 

kemampuan representasi matematis siswa ataupun rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa lebih dari 74. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

Keefektifan masing-masing metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa. 

Metode Penemuan terbimbing 

     Rata-rata kemampuan representasi matematis siswa dengan menggunakan metode penemuan 

terbimbing kurang dari atau sama dengan 74 

     Rata-rata kemampuan representasi matematis siswa dengan menggunakan metode penemuan 

terbimbing lebih dari 74. 

Metode ekspositori 

     Rata-rata kemampuan representasi matematis siswa dengan menggunakan metode ekspositori 

kurang dari atau sama dengan 74. 

     Rata-rata kemampuan representasi matematis siswa dengan menggunakan metode ekspositori lebih 

dari 74. 

Hasil ujinya dapat disajikan pada tabel berikut. 

 

TABEL 3. RINGKASAN HASIL UJI KEEFEKTIFAN MASING-MASING METODE PEMBELAJARAN TERHADAP 

PENINGKATAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA 

 Nilai       Nilai      Kesimpulan 

Penemuan Terbimbing                   ditolak 

Ekspositori                  ditolak 

Dari hasil uji t diperoleh                          maka     ditolak. Artinya rata-rata 

kemampuan representasi matematis siswa dengan menggunakan metode penemuan terbimbing maupun 
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metode ekspositori efektif melebih dari 74. Adapun dengan metode ekspositori diperoleh             

             maka     ditolak. Artinya rata-rata kemampuan representasi matematis siswa dengan 

menggunakan metode ekspositori lebih dari 74. 

Selanjutnya dilakukan uji t untuk menentukan metode pembelajaran mana yang lebih efektif 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol. Dengan hipotesis yang uji sebagai berikut. 

        : Kemampuan representasi matematis siswa yang dihasilkan dalam pembelajaran 

matematika dengan metode penemuan terbimbing lebih rendah atau sama dengan yang 

dihasilkan dalam pembelajaran matematika dengan metode ekspositori. 

        : Kemampuan representasi matematis siswa yang dihasilkan dalam pembelajaran 

matematika dengan metode penemuan terbimbing lebih tinggi dari yang dihasilkan dalam 

pembelajaran matematika dengan metode ekspositori. 

Dari hasil uji t diperoleh data bahwa untuk kemampuan representasi matematis diperoleh      

                    maka hipotesis    ditolak. Artinya kemampuan representasi yang dihasilkan 

dalam pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing lebih tinggi dari yang dihasilkan 

dalam pembelajaran matematika dengan metode ekspositori. 

Sedangkan untuk kemampuan pemecahan masalah matematis diperoleh                   

       maka    ditolak. Artinya kemampuan pemecahan masalah matematis yang dihasilkan dalam 

pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing lebih tinggi dari yang dihasilkan dalam 

pembelajaran matematika dengan metode ekspositori. 

Jadi, dari hasil uji t tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran matematika dengan metode 

penemuan terbimbing lebih efektif meningkatkan kemampuan representasi dan pemecahan masalah 

matematis siswa dibandingkan dengan metode ekspositori. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pembelajaran matematika dengan menggunakan metode penemuan 

terbimbing efektif untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMA. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol. Kedua, pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode ekspositori efektif untuk meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa SMA. Ketiga, pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing lebih 

efektif meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa SMA dibandingkan dengan metode 

ekspositori.  

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yaitu: pembelajaran 

matematika dengan metode penemuan terbimbing dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran matematika di SMA karena pembelajaran ini terbukti  dapat meningkatkan kemampuan 

representasi dan pemecahan masalah matematis siswa. Selanjutnya, dikarenakan penelitian ini hanya 

terbatas pada materi peluang khususnya aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Diharapkan pada 

peneliti lainnya untuk mengembangkan metode penemuan terbimbing pada materi-materi yang lainnya 

dalam rangka meningkatkan kemampuan representasi dan pemecahan masalah matematis siswa. Selain itu, 

sampel penelitian yang diambil hanya dua kelas sehingga hasil penelitian ini belum tentu sesuai dengan 

sekolah atau daerah lain yang memiliki karakteristik dan psikologi siswa yang berbeda. Sehingga 

diharapkan pengambilan sampel diperbesar, dengan tujuan memperkecil kesalahan dan mendapatkan 

generalisasi yang lebih akurat. 
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