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Abstrak Guru biasanya menggunakan soal cerita dalam pembelajaran matematika. 

Padahal soal cerita yang digunakan tidak diselesaikan secara nyata, sehingga siswa 

tidak mengetahui fakta atau kebenaran yang sesungguhnya. Dari permasalahan 

tersebut, peneliti ingin membuat pembelajaran matematika menjadi menyenangkan 

karena aktifitas yang nyata. Aktifitas nyata yang dimaksud adalah aktifitas dalam 

memperoleh data dan memecahkan masalah. Masalah nyata yang digunakan adalah 

tentang perbedaan waktu tengah hari dengan waktu solar noon.Permasalahan ini akan 

diselesaikan dalam sebuah pembelajaran matematika melalui pembelajaran 

pengumpulan data dan pemecahan masalah. Tujuan penelitian pendidikan matematika 

ini adalah untuk melihat strategi siswa dalam memecahkan masalah mengenai 

perbedaan waktu tengah hari dengan waktu solar noon, apa saja hambatan siswa saat 

mengumpulkan data, dan mengetahui bagaimana cara berpikir siswa dalam mengatasi 

kesalahan yang diperoleh saat mengumpulkan data. Metode penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dari penelitian pendidikan matematika 

ini adalah lima orang siswa SMP. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan 1) 

Kelima siswa mendapatkan hasil waktu solar noon yang berbeda-beda, 2) Kelima 

siswa mempunyai strategi yang sama dalam memecahkan masalah mengenai 

perbedaan waktu tengah hari dengan waktu solar noon, 3) Kelima siswa mempunyai 

hambatan yang sama dalam mengumpulkan data, yaitu kesulitan menentukan 

bayangannya dan kesulitan dalam menuliskan titik ujung bayangannya,  4) Siswa 

dapat berpikir secara sistematis tentang cara mencari waktu solar noon, 5) Siswa 

dapat mengatasi kesalahan yang diperoleh saat pengumpulan data dengan bantuan 

dari peneliti. 

Kata kunci: pembelajaran pengumpulan data, pemecahan masalah, penyelidikan, 

tengah hari,solar noon 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa dapat tertarik dan dapat paham dengan apa yang 

dijelaskan oleh gurunya. Pembelajaran matematika tidak selalu harus dilakukan di dalam kelas, tidak ada 

salahnya apabila pembelajaran matematika menggunakan penyelidikan yang dilakukan di luar kelas. 

Pembelajaran pengumpulan data dan pemecahan masalah adalah suatu cara untuk menarik perhatian siswa 

untuk mengikuti pembelajaran. Selain siswa mengumpulkan data, memecahkan masalah dan melakukan 

penyelidikan sendiri, mereka juga akan senang apabila pembelajaran dilakukan di luar kelas. 

Guru biasanya menggunakan soal cerita dalam pembelajaran matematika. Padahal soal cerita yang 

digunakan tidak diselesaikan secara nyata, sehingga siswa tidak mengetahui fakta atau kebenaran yang 

sesungguhnya. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin membuat pembelajaran matematika 

menyenangkan karena aktivitas yang nyata. Masalah nyata yang digunakan adalah tentang perbedaan 

waktu tengah hari dengan waktu solar noon. Dengan adanya masalah nyata mengenai perbedaan antara 

waktu tengah hari dengan dengan waktu solar nooninilah, peneliti ingin mengadakan penyelidikan ini 

dalam sebuah pembelajaran. Penyelidikan ini peneliti gunakan di dalam suatu pembelajaran agar siswa 

menyadari tentang perbedaan waktu tengah hari dengan waktu solar noon. Selain itu, tujuan penelitian  

pendidikan matematika ini adalah untuk melihat strategi siswa dalam memecahkan masalah, hambatan saat 
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mengumpulkan data, dan mengetahui bagaimana cara berpikir siswa dalam mengatasi kesalahan yang 

diperoleh saat mengumpulkan data yang berkaitan dengan perbedaan waktu tengah hari dan waktu solar 

noon. 

Oleh karena itu, agar siswa dapat menunjukkan penyelesaian dari masalah perbedaan waktu tengah hari 

dengan waktu solar noon maka peneliti melakukan suatu penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan melalui 

pembelajaran pengumpulan data dan pemecahan masalah. Siswa diajak untuk mengumpulkan data 

kemudian merumuskan masalahnya dan memikirkan pemecahan masalahnya. Kegiatan-kegiatan ini tidak 

terlepas dari pantauan peneliti sendiri. Di mana peneliti berperan sebagai guru. 

Melalui pembelajaran yang seperti inilah, siswa dapat lebih tertarik terhadap pembelajaran karena 

mereka melakukan kegiatan pengumpulan data, dan menemukan hasilnya sendiri dengan penemuan 

terbimbing dari gurunya. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Pembelajaran Pengumpulan Data dan Pemecahan Masalah melalui 

Kegiatan Penyelidikan Waktu Solar Noon. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian pendidikan 

matematika adalah untuk melihat strategi siswa dalam memecahkan masalah mengenai perbedaan waktu 

tengah hari dengan waktu solar noon, hambatan saat mengumpulkan data, dan mengetahui bagaimana 

cara berpikir siswa  dalam mengatasi kesalahan yang diperoleh saat mengumpulkan data. 

A. Sumber Data 

Sumber Data yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah beberapa hasil pengumpulan data yang 
diperoleh lima orang siswa SMPN 1 Kasihan Bantul. Hasil pengumpulan data yang diperoleh adalah hasil 
dari penyelidikan lima orang siswa terhadap bayangan solar noon. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah dengan pengamatan 
langsung. Melalui pengamatan langsung dari lima orang siswa diperoleh beberapa titik yang digunakan 
untuk menentukan waktu solar noon. Dalam menentukan waktu solar noon, peneliti dan lima orang siswa 
mengambil titik sebelum tengah hari sampai setelah tengah hari. Titik dari sebelum tengah hari sampai 
setelah tengah hari inilah yang merupakan data dari penyelidikan waktu solar noon. 

Data titik yang diperoleh berupa titik-titik ujung bayangan tongkat. Selang waktu antara titik ujung 
bayangan pertama dan yang selanjutnya adalah 30 menit. Titik ujung bayangan pertama dimulai dari pukul 
11.30 dan titik ujung bayangan terakhir pada 13.30.  

Alat pengumpul data yang digunakan adalah lima orang siswa dan peneliti sendiri. Lima orang siswa 
sebagai subjek yang melakukan penyelidikan, sedangkan peneliti sendiri mengarahkan ke lima orang siswa 
ini melalui penemuan terbimbing. Dalam pembelajaran pengumpulan data dan pemecahan masalah, lima 
orang siswa ini merupakan alat pengumpul data utama.  

C. Analisis Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan masalah mengenai pengertian dan fakta solar noon 

Data-data yang diperoleh lima orang siswa tersebut kemudian dianalisis. Analisis pertama 

yang dilakukan siswa adalah merumuskan masalah terlebih dahulu. Siswa merumuskan masalah 

mengenai pengertian solar noon, seperti fakta-fakta tentang kapan terjadi solar noon. 

2. Menentukan letak bayangan 

Sebelum melakukan penyelidikan, pensil diletakkan di kertas dengan menghadap ke utara 

sehingga posisi bayangan yang diperoleh menghadap ke selatan. 

3. Melakukan penyelidikan 

Penyelidikan yang dilakukan oleh lima orang siswa dimulai pukul 11.30 sampai 13.30. Selang 

waktu antara penyelidikan pertama dengan penyelidikan selanjutnya adalah 30 menit. 

4. Menentukan panjang bayangan yang persis sama sebelum dan setelah solar noon 
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Dalam menentukan waktu solar noon, siswa harus menentukan panjang bayangan yang persis 

sama antara sebelum dan setelahsolar noon.Pengamatan dilakukan antara sebelum dan 

setelahsolar noonagar secara geometris dapat menemukan bayangan yang tepat sama besar dari 

dua pengamatan yang sebenarnya.Hal ini dikarenakan solar noonterjadi ketika posisi matahari 

tepat berada di posisi tertinggi.Untuk mendapatkan posisi tertinggi matahari dapat menggunakan 

waktu di antara panjang bayangan yang sama.Siswa menentukan panjang bayangan yang persis 

sama yaitu menggunakan jangka dengan menarik salah satu titik yang diperoleh. 

5. Menentukan solar noon dengan garis bagi sudut 

Pada langkah ini, siswa diajak untuk merumuskan cara mencari waktu solar noon dengan 

perumusan masalah pada langkah pertama. Apabila dalam langkah ini siswa mengalami kesulitan, 

peneliti memberikan pancingan cara menentukan waktunya. Pancingan yang diberikan lebih 

mengarah pada langkah geometris dimana waktu sebelum dan setelah solar noonharus tepat 

membagi sama besar. 

6. Menentukan waktu solar noon dengan perbandingan matematika 

Setelah mendapatkan letak solar noon, siswa mencari waktu solar noontersebut. Cara mencari 

waktunya dilihat dari dua titik yang berada diantara letak solar noonyang didapatkan. Dua titik 

yang didapatkan ini, dibuat kesepakatan. Titik A adalah titik yang berada sebelum solar noon dan 

titik B adalah titik yang berada setelah solar noon. 

Langkah selanjutnya, siswa mencari panjang dari dua titik yang diperoleh, yaitu panjang dari 

titik A ke titik B. Setelah itu, siswa menentukan selisih waktu diantara titik A dan titik B. Untuk 

menentukan waktu solar noon, siswa harus mencari perbandingan antara panjang dan waktu titik 

A ke solar noon.Karena waktu yang dicari belum diketahui, maka dapat dimisalkan dengan 

variabel  . Selanjutnya siswa mencari panjang antara titik A ke solar noon. Dengan adanya 

keempat unsur yang diketahui inilah, siswa dapat menentukan waktu solar noon dengan 

menggunakan perbandingan. 

7. Menyimpulkan waktu solar noonyang diperoleh 

Dari penyelesaian perbandingan di atas, diperoleh nilai dari variabel  . Nilai dari variabel   

yang diperoleh adalah waktu antara titik A ke solar noon, sehingga untuk mendapatkan waktu 

solar noonsiswadapat menjumlahkan nilai variabel x dengan waktu titik A. 

8. Menyimpulkan hasil penyelidikan 

Setelah penyelidikan selesai, siswa diminta untuk menyimpulkan tentang masalah mengenai 

perbedaan tengah hari dan solar noon dari data-data yang diperoleh. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Landasan Teori 

1. Waktu Tengah hari dan Waktu Solar Noon 

 
Waktu tengah hari adalah sebuah konsep yang didasarkan bahwa interval dari tengah hari pada hari ini 

sampai tengah hari pada hari esok harus sama setiap hari sepanjang tahun, sedangkan waktu solar noon 
didefinisikan ketika posisi matahari di langit tertinggi bila dibandingkan dengan waktu lain selama hari itu 
atau dapat dikatakan ketika sudut matahari dari elevasi paling besar untuk hari itu sehingga terbentuk 
bayangan terpendek. 

Berikut ini merupakan gambar dari bayangan yang terbentuk saat solar noon dan sebelum/ setelah 
tengah hari. 
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GAMBAR1. BAYANGAN SAAT SOLAR NOON DAN SEBELUM/ SETELAH TENGAH HARI 

 

Pada gambar di atas terlihat, saat solar noon terbentuk bayangan terpendek dibandingkan saat sebelum/ 
setelah tengah hari (pagi atau siang).Waktu solar noon tidak pernah sama dengan waktu tengah hari. 
Waktu solar noonberubah dari hari ke hari sepanjang tahun. Untuk membuktikan tentang teori dan fakta 
tersebut, peneliti mengadakan penyelidikan dalam sebuah pembelajaran. 

Tiga fakta mengenai solar noon yang diperoleh siswa dari internet adalah : 

a) Siang surya adalah saat siang hari ketika matahari muncul tertinggi di atas cakrawala dan 

ketika bayangan adalah terpendek. 

b) Siang surya adalah saat yang membagi interval waktu dari matahari terbit sampai terbenam 

tepat di tengah. 

c) Siang surya adalah saat ketika bayangan menunjuk langsung utara di  belahan bumi utara. 

 

2. Garis Bagi Sudut 

Garis bagi sudut adalah garis yang  membagi sebuah sudut menjadi dua sudut yang sama 

besar. Dalam hal ini, garis bagi sudut digunakan dalam  menentukan waktu solar noondimana 

waktu solar noon adalah waktu dimana matahari berada di titik tertinggi. 

3. Perbandingan Senilai 

Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Jika ukuran A 

semakin besar, maka ukuran B semakin besar pula. 

 

B. Proses dan Hasil Penyelidikan 

Pembelajaran dilakukan dengan pengumpulan data dan pemecahan masalah. Pembelajaran dimulai 
dengan pengumpulan data oleh lima orang siswa. Lima orang siswa dan peneliti melakukan penyelidikan 
terlebih dahulu. 

Langkah pertama dalam melakukan penyelidikan ini adalah  menentukan letak bayangan. Objek 
penelitian yang digunakan adalah pensil dengan panjang 17, 5 cm. Sebelum melakukan penyelidikan, 
pensil tersebut diletakkan di ujung selatan kertas sehingga posisi bayangan yang diperoleh menghadap ke 
utara. Penyelidikan dimulai pukul 11.30 sampai 13.30. Lima orang siswa tersebut, diminta untuk 
mengumpulkan data berupa titik-titik ujung bayangan. Selang waktu antara titik ujung bayangan pertama 
dan yang selanjutnya adalah 30 menit. Setiap siswa melakukan penyelidikan dengan sudut yang berbeda-

beda dengan rincian: 2 orang menguji dengan besar sudut    ; 2 orang menguji dengan besar sudut    dan 

1 orang menguji dengan besar sudut    . Peneliti menggunakan besar sudut yang berbeda bertujuan untuk 
menyelidiki apakah waktu solar noonakan sama atau berbeda. 

Hasil pengumpulan data yang diperoleh kelima siswa : 
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Gambar siswa 1     Gambar siswa 2 

 

Gambar siswa 3     Gambar siswa 4 

 

Gambar siswa 5 

GAMBAR 2. DATA PENYELIDIKAN 

 

Kelima titik data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis. Siswa diminta untuk memecahkan 
masalah mengenai waktu solar noon.Dalam menentukan waktu solar noon, siswa harus menentukan 
panjang bayangan yang persis sama antara sebelum dan setelah solar noon. Pengamatan dilakukan antara 
sebelum dan setelah solar noonagar secara geometris dapat menemukan bayangan yang tepat sama besar 
dari dua pengamatan yang sebenarnya. 
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Langkah pertama dalam menentukan panjang bayangan yang tepat sama adalah dengan 
menghubungkan dua titik ujung bayangan setelah solar noon. Langkah selanjutnya adalah menarik garis 
dari titik ujung bayangan sampai memotong garis yang telah dihubungkan tadi dengan menggunakan 
jangka. Siswa diminta untuk merumuskan waktu solar noondengan tepat membagi dua sudut sama besar.  

Untuk menghitung waktu solar noon, siswa menggunakan konsep perbandingan. Hasil waktu solar 
noon yang diperoleh siswa: 

1) Siswa I dengan besar sudut     2) Siswa II dengan besar sudut     
 

 

3) Siswa III dengan besar sudut     
 
 

4) Siswa IV dengan besar sudut     
 

5)  Siswa V dengan besar sudut     
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GAMBAR 3. HASIL PERHITUNGAN WAKTU SOLAR NOON KELIMA SISWA 

Dari hasil perhitungan waktu solar noon yang diperoleh kelima siswa, terlihat bahwa siswa I dan 
siswa II yang menyelidiki dengan besar sudut yang sama yaitu    , memperoleh hasil waktu solar noon 
yang tidak jauh berbeda. Siswa I mendapatkan waktu solar noon pada pukul 12 : 15 : 00 sedangkan siswa 
II mendapatkan waktu solar noon pada pukul 12 : 13 : 04. Sama halnya dengan siswa I dan II, siswa III 
dan siswa IV yang menyelidiki dengan besar sudut yang sama yaitu    , memperoleh hasil waktu solar 
noon yang tidak jauh berbeda. Siswa III mendapatkan waktu solar noon pada pukul 12 : 11 : 11 
sedangkan siswa IV mendapatkan waktu solar noon pada pukul 12 : 10 : 00. Sedangkan untuk hasil 
perhitungan waktu solar noonsiswa V mendapatkan waktu solar noon yang jauh berbeda yaitu pada 
pukul 12 : 03 : 00. Dari hasil perhitungan waktu solar noon yang diperoleh kelima orang siswa ini 
terbukti bahwa waktu solar noon yang didapatkan masing-masing siswa berbeda-beda. Selain itu, dari 
hasil penyelidikan terbukti bahwa waktu tengah hari tidak selalu sama dengan waktu solar noon atau 
dapat dikatakan bahwa waktu tengah hari dan waktu solar noonitu berbeda. 

Melalui penyelidikan ini, terbukti bahwa siswa sudah mampu berpikir secara sistematis tentang cara 
mencari waktu solar noon. Hal ini dibuktikan setelah siswa mengumpulkan data, siswa dapat mencari 
pemecahan masalah mengenai waktu solar noon dengan menggunakan garis bagi sudut dan 
perbandingan. Dalam berpikir sistematis tersebut siswa dibimbing oleh peneliti sendiri yang berperan 
sebagai guru.Beberapa kesalahan yang  masih dilakukan oleh siswa yaitu kesulitan menentukan 
bayangannya dan kesulitan dalam menuliskan titik ujung bayangannya. Namun kelima siswa dapat 
mengatasi kesalahan yang diperoleh saat pengumpulan data dengan bantuan dari peneliti. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dengan adanya penelitian ini guru dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan karena 

pembelajaran dilakukan di luar kelas. Selain itu siswa dapat belajar mengumpulkan data, merumuskan 

masalah dan melakukan penyeidikan. Dalam penyelidikan ini, konsep matematika tidak hanya digunakan 

secara teori namun dapat diterapkan untuk menemukan penyelesaian suatu penyelidikan.  

Konsep matematika yang digunakan dalam penyelidikan waktu solar noonini adalah konsep geometri 

dan perbandingan. Dari penyelidikan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa1) Kelima siswa 

mendapatkan hasil waktu solar noonyang berbeda-beda, 2) Kelima siswa mempunyai strategi yang sama 

dalam memecahkan masalah mengenai perbedaan waktu tengah hari dengan waktu solar noon, 3) Kelima 

siswa mempunyai hambatan yang sama dalam mengumpulkan data, yaitu kesulitan menentukan 

bayangannya dan kesulitan dalam menuliskan titik ujung bayangannya, 4) Siswa dapat berpikir secara 

sistematis tentang cara mencari waktu solar noon, 5) Siswa dapat mengatasi kesalahan yang diperoleh 

saat pengumpulan data dengan bantuan dari peneliti. 

 

 

 

 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

406 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Selama menyelesaikan penelitian ini, peneliti telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu 
khususnya: 

1. Dr. M. Andy Rudhito, S.Pd. yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi kepada 
peneliti untuk melakukan penelitian pendidikan matematika. 

2. Siswa SMP N 1 Kasihan Bantul yang telah membantu dan berpartisipasi dalam  penelitian 
pendidikan matematika ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
[1] Stewart, H Bruce, Maria E. Reininger and Walter A. Smudzinksi. 2008. An Investigation of SOLAR NOON. Mathematics 

Teaching in the Middle School, Vol 14, No. 3, pp 140 – 144. 

[2] Hampton, Elaine. 2013. Solar Noon. CreateSpace Independent Publishing Platform. 

[3] Agar Beet, Ernest. 2015. Elementary Astronomy. Cambridge University Press. 

 

 

 

  


