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Abstrak—Penelitian ini mengkaji kaitan antara menulis matematika dalam 

pembelajaran berbasis masalah dengan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan desain penelitian yaitu desain kelompok kontrol pretest-posttest. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di salah satu SMA Negeri 

di Kota Bandung tahun ajaran 2011/2012 dengan sampel dua kelas dari kelas X secara 

acak kelas. Satu kelas sebagai kelas eksperimen dengan perlakuan menulis 

matematika dalam pembelajaran berbasis masalah dan satu kelas lainnya sebagai 

kelas kontrol dengan pembelajaran tanpa menulis matematika dalam pembelajaran 

berbasis masalah. Instrumen yang digunakan adalah tes kemampuan pemecahan 

masalah dan skala sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mendapatkan perlakuan 

menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada siswa 

yang mendapatkan pembelajaran tanpa menulis matematika dalam pembelajaran 

berbasis masalah serta sikap siswa terhadap menulis matematika dalam pembelajaran 

berbasis masalah menunjukkan sikap positif. 

Kata kunci: Menulis Matematika, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pemecahan 

Masalah Matematis 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan menurut UU RI No.20 Tahun 2003 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai secara optimal jika proses pembelajaran yang dilakukan sesuai 

dengan kondisi zaman dan siswa itu sendiri. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya masalah yang 

dihadapi, sehingga menuntut siswa untuk bersikap dan berpikir kreatif dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi. Untuk bisa mencetak siswa yang dapat memecahkan masalah, maka diperlukan suatu 

pembelajaran yang berorientasi kepada pemecahan masalah. Hal ini sangat dimungkinkan unuk dilakukan 

melalui mata pelajaran matematika, karena matematika memiliki tujuan yang dijadikan standar kelulusan 

berupa kemampuan pemecahan masalah [1]. Kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa mata pelajaran 

matematika merupakan mata pelajaran yang kurang menarik. Matematika bagi siswa pada umumnya 

merupakan mata pelajaran yang tidak disenangi, sehingga bisa jadi sebagian besar mengganggap 

matematika meruapakan sesuatu yang tidak menyenangkan[2]. Meskipun demikian, matematika 

merupakan pelajaran yang perlu diberikan mulai dari sekolah dasar[3]. 

Selain kurang menariknya matematika dalam pandangan siswa, kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa juga masih tergolong rendah. Hasil penelitian terhadap siswa kelas X dan XI di tiga 

sekolah di suatu kota menunjukkan masih jauhnya skor yang diperoleh siswa dari skor maksimum yang 

diharapkan [4]. Referensi [4] menunjukkan bahwa skor yang diperoleh siswa kelas X hanya mampu 

mencapai skor maksimum untuk ketiga sekolah tersebut masing-masing 35, 17, dan 20 dari skor 

maksimum 60. Sedangkan untuk kelas XI dari tiga sekolah masing-masing hanya mampu mencapai skor 

maksimum 33, 31, dan 27 dari skor maksimum yang diharapkan 50. Lebih lanjut, menurut [5] siswa hanya 

menghafal konsep dan kurang mampu untuk menggunakan konsep tersebut jika siswa menemui masalah 

dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan konsep tersebut bahkan siswa kurang mampu 

menentukan masalah dan merumuskannya. Akibatnya siswa cenderung mengalami kesulitan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah matematika, khususnya masalah-masalah non-rutin. 
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Masalah merupakan suatu hal yang menghadang seseorang dengan solusi atau pemecahannya tidak 

segera berwujud. Ketika siswa dihadapkan pada suatu masalah, maka siswa terkadang hanya menggunakan 

pendekatan yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya sehingga siswa cenderung untuk menangani 

masalah berdasarkan pengalamannya. Akibatnya siswa tidak sedang melakukan pemecahan masalah, tetapi 

hanya melakukan proses peniruan dari situasi sebelumnya. Menurut Miller dalam [2] siswa hanya 

melakukan penyelesian masalah berdasarkan ingatan rumus dan prosedur dari gurunya sehingga diperoleh 

jawaban. Hal tersebut beakibat ketika siswa dihadapkan pada suatu permasalahan yang tidak rutin, 

kebanyakan siswa cenderung tidak mampu mengerjakan bahkan tidak mau mencoba untuk 

menyelesaikannya [2]. 

Melihat kondisi tersebut, guru matematika haruslah berhati-hati dalam melakukan proses pembelajaran, 

karena pemecahan masalah diajarkan sebagai latihan untuk melatih keterampilan belaka. Ketika siswa 

dapat menyelesaikan permasalahan dengan pengulangan, maka keterampilan tersebut akan berkurang 

bahkan tidak ada ketika proses pengulangan tersebut dihentikan. Jika dikembalikan kepada tujuan 

pembelajaran matematika, yaitu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, maka tujuan tersebut 

belum tercapai secara optimal.  

Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan suatu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah 

satu cara yang dapat digunakan adalah melalui pembelajaran menulis matematika. Referensi [6] 

menyatakan bahwa menulis digunakan untuk menilai sikap dan kepercayaan, kemampuan matematika, dan 

kemampuan menampilkan ide. Lebih lanjut Morgan dan Burton dalam [2] menyatakan bahwa menulis 

matematika dapat meningkatkan kemampuan pemahaman, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan 

komunikasi matematis. Idris dalam [2] menyatakan bahwa dengan menulis matematika siswa akan berpikir 

secara mendalam, kritis, terpacu untuk bertanya, terpacu untuk memberikan argumentasi dan inspirasi. 

Dalam proses pemecahan masalah, menulis matematika membuat siswa melakukan proses kreatif, yaitu 

reflektif terhadap kejadian ketika belajar, mencari metode untuk menyelesaikan permasalahan, menemukan 

bukti dan membuat keputusan, serta memeriksa dan mengkontruksi penjelasan [7]. Referensi [7] 

menyatakan bahwa dalam menulis matematika, siswa melakukan kegiatan yaitu menguraikan masing-

masing langkah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan jelas, menjelaskan alasan siswa 

menggunakan langkah-langkah penyelesaian tersebut, dan menunjukkan bagaimana siswa menggunakan 

pengetahuan sebelumnya dalam membantu mereka menyelesaikan masalah. Berdasarkan pemaparan 

tersebut, maka yang dimaksud menulis matematika dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa dalam me-

review materi dan menguraikan langkah-langkah penyelesaian serta mengungkapkan alasan penggunaan 

langkah tersebut dalam menyelesaikan masalah secara tertulis.  

Menjadikan siswa dengan kemampuan pemecahan masalah yang baik mengharuskan guru untuk 

membiasakan siswanya berhadapan dengan masalah matematika. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan 

mengawali pembelajaran dengan pertanyaan atau masalah. Setelah siswa mendapatkan suatu masalah 

matematika, maka guru harus bisa menggiring siswa kedalam situasi dimana siswa berusaha untuk 

menginterpretasikan dan menemukan informasi dalam rangka menemukan solusi atas permasalahan. 

Pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis 

masalah. Dalam proses pembelajaran berbasis masalah, Pierce dan Jones dalam [3] menyatakan bahwa 

beberapa hal yang harus dimunculkan dalam pembelajaran berbasis masalah adalah keterlibatan, 

investigasi, penampilan, dan diskusi. Hal tersebut sejalan dengan aktivitas menulis matematika, karena 

menulis matematika merupakan suatu proses yang ideal dalam memunculkan eksplorasi, justifikasi, 

diskusi, melukiskan, investigasi, dan memprediksi [7]. Melalui pembelajaran berbasis masalah, siswa 

dituntut untuk mendapatkan suatu materi melalui penguraian-penguraian langkah penyelesaian dalam 

menjawab semua permasalahan yang diberikan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, maka siswa 

dihadapkan pada kegiatan yaitu (1) guru memberikan penjelasan/wacana mengenai materi matematika 

termasuk memberikan pertanyaan (masalah matematika)/oritentasi masalah; (2) siswa diorganisasikan 

untuk belajar, yaitu melakukan kegiatan menulis matematika termasuk menginterpretasikan dan 

menemukan informasi serta menguraikan langkah-langkah penyelesaian, menjelaskan alasan penggunaan 

langkah tersebut sehingga dapat menunjukkan bagaimana siswa menggunakan pengetahuan yang telah 

diperoleh didalam membantu menyelesaikan masalah; (3) siswa menyajikan dan mengembangkan hasil 

atau solusi atas permasalahan yang diberikan di depan kelas; dan (4) guru bersama siswa melakukan 

analisis dan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang telah disajikan siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka melalui penelitian ini ditawarkan suatu alternatif penyelesaian 

dengan menggunakan menulis matematika yang dikombinasikan dengan pembelajaran berbasis masalah. 

Adapun rumusan masalah yang diajukan sebagai batasan dalam penelitian yaitu (1) bagaimanakah 
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kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mendapatkan menulis matematika dalam 

pembelajaran berbasis masalah dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran tanpa menulis 

matematika dalam pembelajaran berbasis masalah?; (2) bagaimanakah sikap siswa terhadap pembelajaran 

menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah?. Tujuan dari penelitian sebagai berikut (1) 

menganalisis capaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa mendapatkan menulis matematika 

dalam pembelajaran berbasis masalah dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran tanpa 

menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah; (2) mengetahui sikap siswa terhadap 

pembelajaran menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah. Adapun manfaat yang 

diharapkan dengan penelitian ini bahwa siswa akan lebih bisa memecahkan masalah-masalah matematika 

lainnya serta memberikan gambaran kepada pembaca bahwa pembelajaran yang dilakukan dalam 

penelitian ini bisa menjadi alternatif dalam kegiatan pembelajaran matematika. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian adalah desain 

quasi eksperimen, yaitu pretest-posttest control group design. Penelitian ini terdiri dari dua kelompok, 

yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan menulis matematika dalam pembelajaran berbasis 

masalah dan kelompok kontrol yang diberikan perlakuan pembelajaran berbasis masalah tanpa menulis 

matematika. Kedua kelompok diberikan tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) dengan instrumen yang 

sama. Selain itu, diakhir penelitian pada kelompok eksperimen diberikan skala sikap untuk mengetahui 

sikap siswa terhadap perlakuan yang diberikan setelah proses pembelajaran dilakukan, termasuk sikap 

siswa terhadap pelajaran matematika, baik minat maupun persepsi, dan soal pemecahan masalah yang 

diberikan.  

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X disalah satu SMA Negeri di kota Bandung tahun 

ajaran 2011/2012 dengan sampel dua kelas yang dipilih secara acak kelompok untuk menjadi kelompok 

eksperimen dan kontrol berdasarkan pertimbangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah 

instrumen tes berupa tes uraian pemecahan masalah matematika yang telah diujicobakan terlebih dahulu 

dan non-tes berupa skala sikap, yaitu skala Likert dengan empat pilihan (Sangat Setuju, Setuju, Tidak 

Setuju, Sangat Tidak Setuju).  

Analisis data dilakukan terhadap data kuantitatif berupa hasil tes pemecahan masalah dan hasil data 

kualitatif berupa skala sikap. Analisis yang dilakukan terhadap data kuantitatif adalah berupa uji 

normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk mengetahui data yang diperoleh berasal dari populasi 

berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka uji homogenitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Levene, tetapi jika data tidak berdistribusi normal maka dilakukan uji non parametrik 

menggunakan uji Mann-Whitney U. Setelah uji homogenitas dilakukan, maka selanjutnya adalah uji dua 

rata-rata berupa uji t jika data yang diperoleh adalah normal dan homogen, tetapi jika data normal tetapi 

tidak homogen maka digunakan uji t’. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau 

berdasarkan indeks gain yang dihitung dengan menggunakan aturan dan kriteria dari Hake dalam [8]. 

Sedangkan untuk data kualitatif, analisis data yang dilakukan adalah dengan mentransfer menjadi data 

kuantitatif yang kemudian dihitung skor rata-ratanya dengan berdasarkan penggolongan menjadi sikap 

positif dan negatif. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Pembelajaran menulis matematika merupakan suatu kegiatan pembelajaran dimana siswa me-review 
materi dan menguraikan langkah penyelesaian  serta mengemukakan alasan penggunaan langkah dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan secara tertulis, dengan langkah pembelajaran yaitu (1) orientasi 
masalah; (2) pengorganisasian belajar; (3) penyajian dan pengembangan hasil belajar atau solusi atas 
permasalahan; dan (4) analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah 
tanpa menulis matematika merupakan suatu proses pembelajaran yang diawali dengan tahap orientasi 
masalah, pengorganisasian belajar untuk menyelesaikan masalah, dan analisis serta evaluasi hasil belajar. 
Sedangkan kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan pemecahan masalah yang meliputi 
pemahaman terhadap masalah, membuat perencanaan penyelesaian masalah, menjalankan rencana 
penyelesaian, dan peninjauan kembali terhadap solusi yang diperoleh. 

Penelitian diawali dengan memberikan tes awal kepada kedua kelompok yang bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan awal pemecahan masalah kedua kelompok sebelum diberikan perlakuan proses 
pembelajaran, sedangkan tes akhir bertujuan untuk mengetahui kemampuan akhir dari kedua kelompok 
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setelah diberikan perlakuan. Hasil statistik deskriptif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 
kelompok eksperimen dan kontrol disajikan pada tabel 1. 

TABEL 1. STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan awal pemecahan masalah matematis kelompok 
kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Setelah memperoleh pembelajaran untuk 
masing-masing kelompok, diperoleh nilai rata-rata kelompok eksperimen yang memperoleh pembelajaran 
menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 
kontrol yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah tanpa menulis matematika. Rata-rata 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis kelompok eksperimen yang memperoleh 
pembelajaran menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi dibandingkan 
kelompok kontrol yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah tanpa menulis matematika. 

Hasil analisis statistik inferensial untuk uji perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
kelompok eksperimen yang memperoleh pembelajaran menulis matematika dalam pembelajaran berbasis 
masalah dengan kelompok kontrol yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah tanpa menulis 
matematika disajikan pada tabel 2. 

TABEL 2. HASIL ANALISIS STATISTIK INFERENSIAL (TARAF SIGNIFIKANSI   = 0,05) 

Sebelum pembelajaran, hasil uji t dengan taraf signfikansi   = 0,05 menunjukkan bahwa kemampuan 
pemecahan masalah awal kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol tidak berbeda secara signifikan. 
Jadi kedua kelompok yang akan diberikan perlakuan memiliki kemampuan awal yang relatif sama. Setelah 
diberikan pembelajaran terhadap masing-masing kelompok, maka diberikan tes akhir. Tetapi, dalam 
analisis statistik inferensial ini difokuskan kepada rata-rata indeks gain, hal ini dikarenakan hipotesis 
penelitian menyatakan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menggunakan 
pembelajaran menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari pada siswa yang 
menggunakan pembelajaran berbasis masalah tanpa menulis matematika. Hasil uji t’ untuk indeks gain 
dengan taraf signifikansi   = 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan 
kemampuan pemecahan masalah matematis kedua kelompok. Sehinga peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa yang mempeoleh pembelajaran menulis matematika dalam 
pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah 
tanpa menulis matematika. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan inferensial tersebut, menunjukkan bahwa pembelajaran 
menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah daripada pembelajaran berbasis masalah tanpa menulis matematika, meskipun peningkatan yang 
terjadi masih berada pada kriteria rendah. Secara teoritis hal ini terjadi karena adanya tambahan perlakuan 
yang diberikan berupa menulis matematika [7].Selain itu, menurut Robinson dalam [7] menyatakan bahwa 
menulis matematika dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Faktor lain yang 
mempengaruhi peningkatakan kemampuan pemecahan masalah siswa adalah melalui menulis matematika 

Kelas 

Kemampuan Pemecahan Masalah (KPM) 

n 
KPM_Awal KPM_Akhir Gain_KPM 

Mean Std.Dev Mean Std.Dev Mean Std.Dev 

Eksperimen 31 10,77 5,89 34,52 12,94 0,268 0,129 

Kontrol 31 11,13 6,11 24,32 7,24 0,148 0,063 

Variabel 

Kelas 
Uji Normalitas (S-W) 

Uji Homogenitas 

(Levene’s) 

Uji Perbedaan Rata-Rata 

 Sig Ket Sig Ket Stat. Uji Sig Kesimpulan 

KPM_Awal 

Eksperimen 

(E) 
0,097 Normal 

0,480 Homogen Uji t 0,817 

Tidak 

terdapat 
perbedaan 

yang 

signifikan 
KPM_Awal 

Kontrol (K) 0,106 Normal 

Gain_KPM 

Eksperimen 

(E) 
0,141 Normal 

0,000 
Tidak 

Homogen 
Uji t’ 0,000 

Terdapat 

perbedaan 
yang 

signifikan 

Gain_KPM 
(E > K) 

Kontrol (K) 0,794 Normal 
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siswa lebih berani untuk membangun ide dan konsep (Skemp dalam [7]) sehingga siswa akan menguraikan 
masing-masing langkah serta menunjukkan alasan penggunaan langkah tersebut. Akibatnya menurut [7] 
melalui menulis matematika siswa akan memperoleh suatu ide baru yang dapat mengkontruksi 
pengetahuan matematika dari siswa itu sendiri. Dengan adanya kontruksi pengetahuan dalam diri siswa, 
maka siswa akan lebih memiliki makna terhadap pengetahuan yang diperolehnya, sehingga melalui 
pemaknaan yang siswa peroleh akan memberikan kesempatan yang besar kepada siswa untuk dapat 
menyelesaikan permasalahan matematika yang dihadapi.  

Selain itu, referensi [2] menyatakan bahwa melalui menulis matematika, seorang guru dapat 
mengidentifikasi berbagai kelemahan siswa dan gambaran konsep dari siswa. Berdasarkan hal tersebut, 
maka meningkatnya kemampuan pemecahan masalah siswa terjadi karena adanya proses bimbingan yang 
didasarkan kepada kelemahan dan gambaran konsep siswa itu sendiri.   

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis kelompok 
eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol yaitu pembelajaran berbasis masalah. Referensi [9] 
menyatakan bahwa masalah merupakan suatu situasi yang menghadang seseorang, dimana 
penyelesaiannya belum segera ditemukan. Melalui masalah, siswa akan terbantu untuk berpikir dan 
memproses informasi yang sudah ada dalam benaknya sehingga dapat menyusun pengetahuannya untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui konteks pembelajaran tersebut, siswa akan terlibat 
dalam proses pembelajaran, melakukan inkuiri dan investigasi (inquiry and investigation), kinerja 
(performance) serta tanya jawab dan diskusi (debriefing) (Pierce dan Jones dalam [3]) sehingga akan 
terbentuk kesiapan dalam diri siswa sebagai pemecah masalah (self-directed problem solver) yang dapat 
bekerja sama dengan pihak lain, menghadapkan siswa pada situasi yang mampu mendorongnya untuk 
menemukan masalah, meneliti, dan menyelesaikannya.  

Melalui kegiatan inkuiri dan investigasi, siswa memiliki keleluasaan dalam eksplorasi berbagai cara 
menjelaskan dan mengumpulkan serta mendistribusikan infromasi dalam rangka menyelesaikan masalah. 
Dalam menguraikan tahap-tahap pemecahan masalah tersebut, siswa dibantu melalui kegiatan menulis 
matematika sehingga siswa akan lebih bebas untuk bereksplorasi dan menghadirkan ide mereka dalam 
menyelesaikan masalah serta diakhiri dengan proses tanya jawab dan diskusi untuk menguji keakuratan 
dari solusi yang telah siswa peroleh.  

B. Sikap Siswa 

Skala sikap digunakan untuk mengetahui sikap atau respon siswa terhadap pelajaran matematika, 

pembelajaran matematika yang dilakukan, dan soal pemecahan masalah. Skala sikap hanya diberikan 

kepada kelompok eksperimen setelah seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan. Setelah data kualitatif 

ditransfer menjadi data kuantitatif, maka diperoleh nilai rata-rata sikap siswa terhadap pelajaran 

matematika sebesar 3,4 yang terdiri atas sikap keterbukaan minat terhadap pelajaran matematika dan 

persepsi terhadap pelajaran matematika; nilai rata-rata sikap siswa terhadap pembelajaran menulis 

matematika dalam pembelajaran berbasis masalah sebesar  3,6 yang terdiri atas kebermanfaatan 

mengikuti pembelajaran menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah dan persepsi terhadap 

penggunaan menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah; dan nilai rata-rata sikap siswa 

terhadap soal pemecahan masalah sebesar 3,5. Referensi [10] menyatakan bahwa jika nilai rata-rata sikap 

lebih dari skor netral, yaitu 3, maka sikap tersebut digolongkan positif. Berdasarkan hal tersebut, maka 

sikap siswa terhadap ketiga aspek tersebut menunjukkan sikap positif 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 
menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada siswa yang memperoleh 
pembelajaran berbasis masalah tanpa menulis matematika. Kualitas peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa untuk kedua kelompok berdasarkan kriteria indeks gain termasuk kategori 
rendah.  

Sikap siswa secara umum menunjukkan positif terhadap pembelajaran menulis matematika dalam 
pembelajaran berbasis masalah, yaitu berupa persepsi baik dan memperoleh manfaat dari pembelajaran 
menulis matematika dalam pembelajaran berbasis masalah. 
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