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Abstrak— Paradigma baru dalam dunia pendidikan saat ini lebih menekankan pada 

pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan ini akan terbentuk bilamana 

siswa senantiasa dilatih untuk memecahkan masalah-masalah matematika divergen. 

Oleh sebab itu guru dituntut untuk berinovasi dalam pembelajaran sehingga mampu 

memafasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

memecahakan masalah matematika divergen antara siswa yang mendapatkan 

pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

langsung dan mengetahui manakah yang lebih baik antara implementasi pembelajaran 

berbasis masalah dan pembelajaran langsung terhadap peningkatan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika divergen. Penelitian ini merupakan Quasi 

Eksperimen dengan (pretes and postest) control group design. Populasi Penelitian ini 

adalah Siswa Kelas VII SMP 3 Bangun Purba di Kabupaten Rokan Hulu tahun 

pelajaran 2014/2015. Sampel diambil dengan teknik sampel jenuh yang terdiri dari 

dua kelas. Kelas pertama merupakan kelas eksperimen yang memperoleh 

pembelajaran Berbasis Masalah, sedangkan kelas kedua merupakan kelas kontrol 

yang memperoleh pembelajaran langsung. Pengambilan data menggunakan pretest 

dan posttest masalah matematika divergen. Data dianalisis dengan rataan gain antara 

dua kelompok sampel dengan menggunakan uji t berbantuan minitab. Berdasarkan 

hasil analisis data disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan memecahkan masalah 

matematika divergen antara siswa yang menggunakan pembelajaran Berbasis Masalah 

lebih baik dibandingkan siswa yang menggunakan pembelajaran langsung. 

Kata kunci: Masalah, Matematika, Divergen, Problem, Masalah 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membekali peserta didik agar menjadi pribadi yang 

memiliki kreativitas. Sehingga dengan kreativitas, individu mampu menghadapi berbagai permasalahan 

seiring dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Individu yang kreatif 

mampu memandang setiap masalah dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Hal ini yang 

memungkinkan seorang individu mencari berbagai alternative untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Berpikir seperti ini sering disebut dengan berpikir divergen. Cara ini dipandang lebih 

komprehensif karena terdapat keterkaitan antara pengalaman (ilmu) yang telah diperoleh, sehingga 

meminimalisir cara berpikir yang parsial.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mampu mengembangkan cara berpikir yang 

divergen. Menurut [1] dalam matematika mempelajari cara memecahkan permasalahan melalui cara-cara 

berpikir divergen dengan memberikan masalah yang penyelesaiannya dimungkinkan banyak dan berbeda. 

Masalah yang dimaksud merupakan instrument untuk melihat cara berpikir divergen dan dinamakan 

masalah matematika divergen. Referensi [2] menyatakan bahwa masalah matematika divergen mampu 

melihat sejauh mana ide-ide baru, strategi baru yang diberikan siswa dalam menemukan berbagai 

penyelesaian (Multiple Solution). Oleh karena itu, kemampuan ini perlu dikembangkan dalam proses 

pembelajaran, sehingga pengetahuan yang diperoleh akan lebih menyeluruh karena masalah yang 

diberikan akan memiliki hubungan dengan konsep sejenis bahkan konsep lain yang telah diterima siswa 

sebelumnya.  
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Berdasarkan hasil laporan The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang 

dilaporkan pada tahun 1999, 2003, dan 2000 bahwa penguasaan mata pelajaran matematika pelajar SMP 

di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran matematika di Indonesia masih rendah dari yang 

diharapkan. Selaras dengan hasil TIMSS, hasil penilaian Programme for International Student Assesment 

(PISA) 2003 dan 2006 menunjukkkan hasil yang serupa. Hasil TIMSS dan PISA mengungkapkan bahwa 

keupayaan matematik pelajar SMP Indonesia untuk masalah tidak rutin dan pemahaman konsep masih 

sangat lemah, namun mereka lebih berkeupayaan  dalam menyelesaikan masalah fakta dan prosedur. 

[3],[4],[5]  

Selanjutnya, hasil penelitian [6] dikatakan bahwa umumnya para guru latihan soal bersifat konvergen 

dengan tujuan untuk memperlancar algoritma siswanya, namun mengabaikan kemampuan berpikir 

divergen Padahal, pemecahan masalah matematika divergen akan lebih banyak memberikan pengalaman- 

pengalaman berpikir tingkat tinggi dan dengan sendirinya akan terbentuk pola berpikir yang sistematis, 

efektif, dan efisien. Kemudian, fakta dilapangan yang ditemui penulis pada SMP 3 Bangun Purba yaitu 

pembelajaran matematika disekolah cendrung pasif, pembelajaran cendrung berpusat pada guru, serta 

mengutamakan hafalan rumus dan mengabaikan penanaman konsep. Hal ini yang membuat siswa sulit 

jika diberikan soal pemecahan masalah terlebih jika soalnya dikaitkan dengan materi-materi yang saling 

berhubungan. Selain informasi terkait dengan model, strategi dan metode yang penulis temui tersebut, 

hasil wawancara dengan guru pelajaran matematika kelas VII diperoleh informasi bahwa prestasi belajar 

siswa terutama dalam konsep geometri masih rendah, salah satunya materi bangun datar. Siswa biasanya 

diberikan rumus-rumus untuk dihapal dan diberikan soal-soal rutin. Tetapi hal itu pun masih kurang, 

terlebih jika para siswa diberikan soal pemecahan masalah hampir seluruh siswa merasa sulit untuk 

menyelesaikannya. 

Berdasarkan informasi tersebut perlu adanya pemberian alternatif pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika diantara pemecahan masalah matematika divergen. Hal ini 

dapat dianggap penting karena siswa yang telah mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah 

matematika maka bisa dipastikan dia akan lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat 

rutin atau konvergen. Salah satu alternatif tersebut adalah pembelajaran berbasis masalah. Menurut [7] 

menyatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

diawali dengan menghadapkan siswa  dengan masalah  matematika. Dengan segenap pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dimilikinya, siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah yang kaya dengan 

konsep-konsep matematika. Karakteristik dari Pembelajaran Berbasis Masalah di antaranya adalah: (1) 

memposisikan siswa sebagai self-directed problem solver melalui kegiatan kolaboratif, (2) mendorong 

siswa untuk mampu menemukan masalah dan mengelaborasinya  dengan mengajukan dugaan-dugaan dan 

merencanakan penyelesaian, (3) memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi berbagai alternative 

penyelesaian dan  implikasinya, serta mengumpulkan dan mendistribusikan informasi, (4) melatih siswa 

untuk terampil menyajikan temuan, dan (5) membiasakan siswa untuk merefleksi tentang efektivitas cara 

berpikir mereka dalam menyelesaikan masalah. Pemilihan tipe masalah yang menguntungkan untuk 

disuguhkan kepada siswa dalam PBM sangatlah penting.  

Tipe masalah yang digunakan dalam Pembelajaran Berbasis Masalah diantaranya adalah masalah 

terbuka (open-ended problem atau ill-structured problem) dan masalah terstruktur (well-structured 

problem). Dalam masalah terstruktur, untuk menjawab masalah yang Diberikan siswa dihadapkan  

dengan  sub-submaslah dan penyimpulan. Sedangkan  dalam masalah terbuka, siswa dihadapkan dengan 

masalah yang memiliki banyak alternatif cara untuk menyelesaikannya dan memiliki satu jawaban atau 

multijawaban yang benar. Dalam penelitian ini penulis memilih tipe masalah terbuka. 

Mengacu pada uraian tersebut, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) apakah terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan memecahakan masalah matematika divergen antara siswa yang 

mendapatkan pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran langsung, 

(2) manakah yang lebih baik antara implementasi pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran 

langsung terhadap kemampuan siswa dalam memecahakan masalah matematika divergen. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 
memecahakan masalah matematika divergen antara siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis 
masalah dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran langsung, (2) mengetahui manakah yang lebih baik 
antara implementasi pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran langsung terhadap peningkatan 
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kemampuan siswa dalam memecahakan masalah matematika divergen. Selanjutnya, manfaat dari 
penelitian ini adalah sebagai alternatif pembelajaran yang dapat digunakan oleh para guru, terutama di 
SMP 3 Bangun Purba guna agar para siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah matematika 
khususnya masalah matematika divergen. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimental Semu (Quasi Eksperiment). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen tipe Pretest-Posttest Control Group Design 

[9].  

TABEL 1. DESAIN PENELITIAN 

 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 3 Bangun Purba tahun 

pelajaran 2014/2015 yang banyaknya 46 peserta didik yang terbagi menjadi 2 kelas. Pengambilan 

sampelnya menggunakan teknik sampel jenuh, karena seluruh populasi dijadikan sampel [8]. 

Pengambilan teknik sampel ini dilakukan karena kedua kelas memiliki rerata yang relative sama. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian (soal matematika divergen) berupa tes 
awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Tes terlebih dahulu divalidasi oleh validator dan kemudian 
diujicobakan pada kelas lain yang telah memperoleh materi tersebut. Data yang diperoleh dari penelitian 
ini merupakan hasil tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan 
menggunakan indeks gain untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir divergen siswa. Sedangkan 
untuk mengetahui manakah rerata gain yang lebih baik antara implementasi pembelajaran berbasis masalah 
dan pembelajaran langsung menggunakan uji-t dengan bantuan program minitab. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang telah dikumpulkan berupa tes awal dan tes akhir dari dua kelas tersebut. Data awal bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas control sebelum diberikan 

perlakuan/pembelajaran. Deskriptif data skor pretest dari kelas control dan kelas eksperimen diolah 

menggunakan software minitab. Hasilnya terdapat pada tabel berikut.  

TABEL 2. DESKRIPSI DATA PRESTEST 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai rerata antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berarti kedua kelas memiliki kemampuan yang sama 

dalam memecahkan masalah matematika divergen. Hal dikarenakan kedua kelas diajar oleh guru yang 

sama dan model pembelajaran yang sama. Secara keseluruhan, hampir 70%  skor pretest siswa dibawah 

angka 50. Hal ini menandakan banyak siswa yang tidak paham terkait soal matematika divergen karena 

para guru disekolah selalu membiasakan siswanya untuk berlatih soal -soal yang bersifat konvergen. 

Setelah diketahui kesamaan rerata antara kedua kelas, selanjutnya masing-masing kelas diberikan 

perlakuan yaitu kelas eksperimen diberi pembelajaran berbasis masalah dan kelas kontrol diberi 

Kelas Data Awal Perlakuan Data Akhir 

Eksperimen 

Pretest 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah 
Posttest 

Kontrol 
Pembelajaran 

Langsung 

 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 
Keterangan 

23 23 Jumlah Siswa 

70 65 Maksimum 

10 10 Minimum 

24,70 24,91 Rerata 

14,5 13,6 Varian 

210,5 186,1 Standar Deviasi 

100 100 Skor Ideal 
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pembelajaran langsung. Proses implementasi pembelajaran ini diberikan selama 6 minggu dengan rata-

rata seminggu 2 atau 3 kali pertemuan. Diakhir proses pembelajaran, selanjutnya kedua kelas diberikan 

tes akhir (Posttest) untuk melihat perkembangan kemampuan siswa. Hasil deskriptif data skor posttest 

dari kelas control dan kelas eksperimen terdapat pada tabel berikut. 

TABEL 3. DESKRIPSI DATA POSTTEST 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa nilai rerata antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sudah terdapat perbedaan. Rerata kelas eksperimen lebih besar dari kelas control. Secara 

keseluruhan, lebih dari 50% skor posttest siswa yang diberikan pembelajaran berbasis masalah diatas 

angka 50. Sehingga dapat dikatakan pembelajaran berbasis masalah memberikan pengaruh yang baik 

terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika divergen. 

Selanjutnya, menentukan nilai indeks gain yang digunakan untuk melihat peningkatan kemampuan 

siswa. Nilai ini didapatkan dari selisih tes awal dan tes akhir, dengan persamaan berikut [10] 

PretestSkor  - MaksimumSkor 

PretestSkor  -Posttest Skor 
Gain  Indeks   

TABEL 4. INTERPRETASI INDEKS GAIN 

 

 

 

Berdasarkan hasil indeks gain antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh rerata indeks gain 

kelas eksperimen adalah 0,56. Hal ini menunjukkan kualitas peningkatan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika divergen dalam kategori sedang. Sedangkan rerata indeks gain kelas 

control adalah 0,20. Hal ini menunjukkan kualitas peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika divergen dalam kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan ini menunjukkan 

peningkatan kemampuan siswa pada kelas ekperimen lebih baik dibandingkan kemampuan siswa pada 

kelas kontrol. Selanjutnya, hasil perhitungan hasil peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika divergen dapat dilihat pada gambar berikut 

 

GAMBAR 1. GRAFIK PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA DIVERGEN 

0 

20 

40 

60 

80 

Eksperimen Kontrol 

Kelas 

24.7 24.91 

64.74 

39.13 

Pretest 

Posttest 

Data 
Kelas  

Eksperimen 

Kelas  

Kontrol 

Jumlah Siswa 23 23 

Maksimum 90 85 

Minimum 20 15 

Rerata 64,74 39,13 

Varian 24,48 24,66 

Standar Deviasi 599,56 608,4 

Skor Ideal 100 100 

 

 

Indeks Gain 

(G) 

Kategori 

G>0,7 23 

0,3<G<0,7 90 

G<0,3 20 
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Berdasarkan Gambar tersebut dapat dilihat bahwa indeks gain hasil pretest dan postest  kelas 

eksperimen mengalami peningkatan sebesar 40,04. Sedangkan rata-rata hasil pretest dan postest  kelas 

kontrol hanya mengalami peningkatan sebesar 14,22. Peningkatan kemampuan siswa pada kelas 

eksperimen tidak terlepas dari proses pembelajaran yang terpusat pada siswa. Siswa senantiasa dibimbing 

dalam diskusi untuk menyelesaikan masalah matematika divergen. Proses pembimbingan ini 

mengarahkan siswa untuk berpikir kearah konstruktivisme, artinya melalui interaksi siswa dalam 

berdiskusi, siswa diberi kebebasan untuk menyampaikan idenya untuk selanjutnya dikombinasikan 

dengan ide-ide yang lain sehingga muncul ide baru, strategi baru sebagai solusi dari masalah matematika 

divergen yang diberikan. Hal ini senada dengan pendapat [11], dikatakan bahwa pemecahan masalah 

dapat pula dipandang sebagai proses pemerolehan atau pembentukan pengetahuan Dalam hal ini, masalah 

difungsikan sebagai pemicu bagi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Sehingga melalui 

pembelajaran berbasis masalah, mampu memberikan peningkatan kemampuan siswa untuk menjawab 

soal matematika divergen.  

Selanjutnya, untuk melihat manakah yang lebih baik, antara implementasi pembelajaran berbasis 

masalah dan pembelajaran konvensional terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika divergen, maka dilakukan hipotesis dari n-gain antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Namun terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.  

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa n-gain kelas eksperimen dan control berdistribusi 
normal dan variansinya homogen. Maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan uji-t satu pihak 
dengan bantuan software minitab  dan dengan bantuan software MINITAB dan diperoleh P-value 0,000 
pada taraf kepercayaan 95 %, karena P-value lebih kecil dari  yang ditetapkan maka hipotesis dalam 

penelitian ini diterima. Jadi dapat disimpulkan peningkatan kemampuan siswa memecahkan masalah 
divergen yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari pada peningkatan kemampuan 
siswa memecahkan masalah divergen yang menerapkan pembelajaran langsung. Simpulan ini sejalan 
dengan hasil penelitian [12] bahwa pembelajaran berbasis masalah mampu mengembangkan kemampuan 
siswa untuk menemukan cara-cara atau metode baru dalam pembelajaran (pemecahan masalah). Lebih 
baiknya peningkatan kemampuan memecahkan masalah matematika divergen pada siswa eksperimen 
disebabkan oleh (1) siswa diberikan kebebasan untuk memecahkan masalah sehingga kemampuannya 
berkembang, (2) dalam prosesnya, siswa diajarkan memandang masalah dari perspektif yang berbeda 
sehingga aspek kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruannya berkembang. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan memecahakan masalah matematika divergen antara 

siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran langsung,  

2) Peningkatan kemampuan siswa memecahkan masalah divergen yang menerapkan pembelajaran 

berbasis masalah lebih baik dari pada peningkatan kemampuan siswa memecahkan masalah divergen 

yang menerapkan pembelajaran langsung. 
 

Selanjutnya saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut 

1) untuk penelitian selanjutnya, meningkatkan kemampuan berpikir divergen tidak hanya melalui 

pemecahan masalah, tetapi bisa melalui pengajuan masalah,  

2) guru matematika dapat menerapkan pembelajaran berbasis masalah ini untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir divergen siswa dalam memecahkan masalah. 
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