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Abstrak— Pembelajaran geometri di MTs yang ada di Propinsi Lampung masih 

berlangsung secara tradisional. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kurang 

berkembangnya pengetahuan geometri siswa, tetapi juga lemahnya kemampuan 

berkomunikasi, bernalar, dan memecahkan masalah (high order thinking skill) siswa. 

Penerapan model pembelajaran geometri yang menempatkan siswa sebagai pusat 

pembelajaran, bersifat kooperatif, kolaboratif, dan kontekstual dengan didukung 

adanya buku ajar, media, dan lembar kerja siswa (baik  mandiri maupun kelompok) 

memungkinkan untuk mengembangkan high order thinking skill siswa. Penelitian 

eksperimental semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan model 

pembelajaran geometri dalam mengembangkan high order thinking skill siswa MTs di 

Propinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pretest-posttest control group design. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa MTs di Propinsi Lampung. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik stratisfied random sampling. Sampel penelitian ini 

adalah siswa MTs Al-Hikmah Bandar Lampung mewakili MTs pusat kota, MTs Darul 

Huffaz Pesawaran Bandar Lampung mewakili MTs semi kota, dan MTs Yasmida 

Ambarawa Pringsewu mewakili MTs pinggir kota. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode tes. Instrumen tes yang digunakan berupa tes. Data 

penelitian ini berupa skor gain high order thinking skill siswa. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis menggunakan uji-t dengan α = 5%, diperoleh simpulan bahwa 

penerapan model pembelajaran geometri efektif dalam mengembangkan high order 

thinking skill siswa MTs di Propinsi Lampung. 

Kata kunci: Geometri, High Order Thinking 

I. PENDAHULUAN 

Pondok pesantren (salafiyah) merupakan salah satu lembaga pendidikan (agama) tertua di Indonesia 

yang sampai saat ini masih eksis dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Eksistensi dan 

perkembangan dari pondok pesantren ini mampu memposisikan pondok pesantren sebagai lembaga yang 

mempunyai potensi besar sebagai pusat pendidikan. Peran pondok pesantren dalam pendidikan formal 

diimplementasikan dengan mendirikan sekolah. Salah satunya adalah dengan mendirikan madrasyah tsan-

awiyah (MTs). Proses pendidikan yang terjadi di MTs dilakukan dengan mengajarkan kombinasi antara 

ilmu pengetahuan agama dan umum. Salah satu ilmu umum yang diajarkan di MTs adalah matematika. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang memuat konsep-konsep abstrak (hasil mengabstraksi 

masalah-masalah nyata) yang terstruktur sehingga pemahaman konsep prasyarat siswa sangat dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu, guru matematika dituntut minimal 

mempunyai kompetensi substansi bidang matematika dan pedagogi. Kompetensi ini akan mendukung 

harmonisasi penyampaian substansi matematis dengan strategi pembelajaran, termasuk bahan ajar yang 

disesuaikan dengan keadaan siswa. Ketidaksesuaian bahan ajar dan strategi pembelajaran dengan keadaan 

atau kebiasaan siswa akan menimbulkan kontradiksi dalam diri siswa [1]. Siswa akan merasa seolah-olah 

dipaksa untuk belajar. Keadaan ini akan menimbulkan rendahnya perhatian, minat, dan motivasi siswa 

dalam pembelajaran. Hal ini akan berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

Pembelajaran matematika di MTs mempunyai tujuan agar siswa mampu menjadi agen pembangunan 

yang handal dan mampu berkompetisi secara global. Untuk itu, dalam pembelajaran matematika siswa 

harus terlibat aktif dalam pemikiran yang kritis, sistematis, logis, dan kreatif, serta mampu bekerja sama 

secara efektif dan efisien sehingga terbentuk pola pikir yang inovatif. Pola pikir tersebut dapat 

dikembangkan secara berkesinambungan melalui model pembelajaran matematika yang sesuai dengan 
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budaya siswa. Dengan demikian, bukan hanya pengetahuan matematika siswa yang akan berkembang, 

tetapi juga kemampuan berkomunikasi, bernalar, dan memecahkan masalah, serta sikap kepribadiannya.  

Pada kenyataannya, aspek pola pikir matematis ini jarang sekali mendapat perhatian dari guru dalam 

menerapkan pembelajaran di kelas, termasuk dalam pembelajaran geometri. Belajar geometri diartikan 

sebagai suatu kegiatan menghafal rumus atau melakukan operasi hitung dan menghafal konsep-konsep 

geometri. Hal ini terlihat dari cara guru membelajarkan konsep-konsep geometri di kelas. Konsep-konsep 

geometri diajarkan secara tradisional atau mekanistik dengan memfokuskan pembelajaran pada 

pemberian rumus-rumus atau simbol-simbol matematika dan menghafal algoritma perhitungannya serta 

latihan soal-soalnya. Pembelajaran matematika di Indonesia, termasuk pembelajaran geometri masih 

menggunakan pendekatan tradisional atau mekanistik yang menekan proses drill dan practice [2].   

Hasil studi internasional manunjukkan bahwa kemampuan dan berpikir matematis siswa Indonesia 

masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari laporan hasil TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) yang melaporkan bahwa rata-rata skor matematika siswa di Indonesia pada tahun 

2011 adalah 386 (skor ini mengalami penurunan 11 poin dari rata-rata skor siswa Indonesia pada tahun 

2007). Rata-rata skor siswa Indonesia ini jauh di bawah rata-rata skor internasional, yaitu sebesar 500. 

Secara detail, rincian penguasaan siswa Indonesia untuk kategori pengetahuan sebesar 31% (standar 

internasional sebesar 49%), kategori penerapan sebesar 23% (standar internasional sebesar 39%), dan 

kategori penalaran sebesar 17% (standar internasional sebesar 30%) [3]. Hasil studi ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran matematika di Indonesia belum berhasil dalam mengembangkan pengetahuan, 

penerapan, dan penalaran siswa. 

Ketidakoptimalan proses pembelajaran matematika juga terjadi pada siswa MTs di Propinsi Lampung 

yang berada dalam lingkungan pondok pesantren, khususnya dalam pembelajaran geometri [4]. 

Pembelajaran geometri yang diterapkan di kelas tidak bermakna. Guru selalu aktif dalam menjelaskan 

algoritma-algoritma geometri dengan menuliskannya di papan tulis. Siswa hanya menerima penjelasan 

dari guru. Dalam pembelajarannya, guru hanya dibantu dengan bahan ajar. Bahan ajar geometri yang 

digunakan oleh guru hanya menjelaskan aturan-aturan geometri seperti dogma. Penjelasan guru ini 

diakhiri dengan pemberian latihan-latihan soal. Selain proses pembelajarannya, kegiatan penilaian 

terhadap konsep-konsep geometri yang dilakukan masih bersifat mekanistis.  

Idealnya, pembelajaran matematika harus memperhatikan enam aspek penting. Keenam aspek 

tersebut, yaitu: equity, curriculum, teaching, learning, assessment, and technology [5]. Selain itu, 

Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan pasal 1 ayat 1 juga 

menjelaskan bahwa standar proses untuk satuan pendidikan mencakup perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran [6]. Standar-

standar inilah yang belum diterapkan secara utuh dalam pembelajaran geometri.  

Pembelajaran geometri di banyak MTs yang ada di Propinsi Lampung masih berlangsung secara 

tradisional. Guru mengajarkan konsep-konsep geometri hanya mengacu pada buku ajar. Proses transfer 

konsep yang terjadi tanpa diikuti dengan adanya penyesuaian antara strategi pembelajaran yang 

digunakan dengan karakteristik siswa di kelas. Sebagian besar guru memandang bahwa model 

pembelajaran tradisional merupakan suatu model pembelajaran yang efektif dalam membelajarkan 

konsep geometri. Padahal, model pembelajaran tradisional ini sesungguhnya hanya efektif dalam hal 

penggunaan waktu mengajar, tetapi pola pikir matematis siswa yang inovatif dan kemampuan bekerja 

sama dengan orang lain secara efektif tidak dapat terbentuk.  

Mencermati permasalahan yang terjadi, pembaharuan pembelajaran geometri di MTs yang ada di 

Propinsi Lampung mutlak harus dilakukan. Pembaharuan ini dapat berupa penerapan model pembelajaran 

matematika inovatif. Kerangka pembaharuan pembelajaran geometri melalui penerapan model 

pembelajaran matematika yang inovatif di MTs harus disesuaikan dengan budaya dan lingkungan sekitar 

(pondok pesantren) yang terintegrasi dengan media pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang 

berkualitas. Pembelajaran matematika sangat ditentukan oleh strategi dan pendekatan yang digunakan 

dalam mengajar matematika itu sendiri [7]. Hal ini sesuai dengan ide desentralisasi bidang pendidikan 

yang merupakan salah satu upaya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Dalam pembelajaran geometri 

di MTs, diperlukan suatu model pembelajaran inovatif yang telah disesuaikan dengan budaya dan 

lingkungan di pondok pesantren [8]. 

Model pembelajaran geometri yang dikembangkan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, 

bersifat kooperatif, kolaboratif, dan kontekstual dengan didukung adanya buku ajar, media, dan lembar 

kerja siswa. Pembelajaran kooperatif dan kolaboratif merupakan suatu pembelajaran dimana siswa belajar 

dalam kelompok kecil yang bekerja sama dalam memahami konsep dan menyelesaikan tugas agar semua 

siswa dalam kelompok mencapai hasil belajar yang tinggi [9]. Pembelajaran kooperatif dan kolaboratif 

juga dapat menumbuhkembangkan kemitraan di antara siswa yang bersifat kolaboratif (collaborative 
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partnership) [10]. Adapun tujuan dikembangkannya pembelajaran kooperatif dan kolaboratif ini adalah 

untuk mencapai prestasi akademik yang optimal, penerimaan terhadap adanya keanekaragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial [11]. Melalui pembelajaran yang bersifat kooperatif dan kolaboratif 

dalam menyelesaikan masalah-masalah kontekstual ini akan mampu meningkatkan pemahaman, 

penerapan, dan penalaran siswa. Hal ini karena pembelajaran ini menekankan pada penyajian masalah-

masalah nyata siswa yang penyelesaiannya melalui diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, 

pemahaman konsep siswa akan lebih optimal. Penerapan model pembelajaran geometri ini diduga mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah apakah 

model pembelajaran geometri tersebut efektif dalam mengembangkan high order thinking skill siswa? 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran geometri dalam 
mengembangkan high order thinking skill siswa MTs di Propinsi Lampung. Hasil penelitian ini dapat 
menambah wawasan terkait model pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam membelajarkan 
konsep-konsep geometri dalam rangka mengembangkan high order thinking skill siswa. 

II. METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa MTs yang berada di lingkungan pondok pesantren di 

Propinsi Lampung. Dari populasi tersebut, dilakukan sampling menggunakan teknik stratisfied random 

sampling. Tahapan sampling yang dilakukan dalam penelitian ini diawali dengan mendaftar seluruh MTs 

yang ada di Propinsi Lampung. Berdasar pada daftar tersebut, dilakukan pengelompokkan berdasarkan 

lokasinya. Pengelompokkan ini  dikategorikan menjadi tiga, yakni MTs pusat kota, MTs semi kota, dan 

MTs pinggir kota. Dari setiap kategori, dipilih secara acak satu MTs. Selanjutnya, dari setiap MTs 

tersebut dipilih secara acak dua kelas. Dari dua kelas terpilih, satu kelas dijadikan kelas eksperimen dan 

satu kelas yang lain dijadikan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang dikenai model 

pembelajaran geometri dan kelas kontrol adalah kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan sampling yang telah dilakukan, diperoleh sampel penelitian dengan rincian sebagai 

berikut: MTs pusat kota diwakili oleh MTs Al-Hikmah Bandar Lampung dan terpilih kelas VIII A dengan 

siswa sebanyak 37 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B dengan siswa sebanyak 39 orang 

sebagai kelas kontrol; MTs semi kota diwakili oleh MTs Darul Huffaz Pesawaran Bandar Lampung dan 

terpilih kelas VIII B dengan siswa sebanyak 24 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII A dengan 

siswa sebanyak 24 orang sebagai kelas kontrol; MTs pinggir kota diwakili oleh MTs Yasmida Ambarawa 

Pringsewu dan terpilih kelas VIII A dengan siswa sebanyak 25 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIII B dengan siswa sebanyak 24 orang sebagai kelas kontrol.  

Penelitian ini merupakan quasi experimental research yang menggunakan pretest-posttest control 

group design [12]. Sebelum diberikan perlakuan, siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran 

geometri dan konvensional diberikan tes (pretest). Skor pretest merupakan skor yang diperoleh dari hasil 

tes yang diberikan sebelum perlakuan, baik pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri 

maupun konvensional. Setelah perlakuan selesai diberikan, siswa pada kelas yang dikenai model 

pembelajaran geometri dan konvensional diberikan tes (posttest). Skor posttest merupakan skor yang 

diperoleh dari hasil tes yang diberikan setelah perlakuan, baik pada kelas yang dikenai model 

pembelajaran geometri maupun konvensional. Berdasarkan skor pretest dan posttest, kemudian 

ditentukan skor gain ternormalisasi (normalized gain) [13]. Data yang dianalisis untuk menguji hipotesis 

penelitian ini berupa skor gain high order thinking skill siswa.  

Tahapan persiapan dari penelitian ini dilakukan dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

digunakan pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri maupun konvensional. Perangkat 

pembelajaran yang dipersiapkan untuk kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional berupa 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan instrumen pretest-posttest. Perangkat pembelajaran yang 

dipersiapkan untuk kelas yang dikenai model pembelajaran geometri berupa silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, media pembelajaran, berupa bangun-bangun ruang, lembar kerja siswa, dan instrumen 

pretest-posttest. Dalam pelaksanaannya, instrumen pretest yang diberikan untuk siswa sama dengan 

instrumen posttest, baik pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri maupun konvensional. 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes. Metode tes ini 

digunakan untuk memperoleh skor pretest dan posttest high order thinking skill siswa. Sebelum 

instrumen tes ini digunakan, terlebih dahulu instrumen ini diujicobakan. Pengujicobaan dilakukan pada 

siswa di luar sampel, tetapi masih termasuk dalam populasi penelitian. Hasil uji coba menunjukkan 

bahwa instrumen tes ini telah memenuhi kriteria instrumen tes yang baik [14]. Instrumen tes yang 

digunakan telah memenuhi kriteria reliabel. Instrumen tes yang digunakan memiliki koefesien reliabilitas 

sebesar 0,77. Untuk daya pembeda, instrumen tes yang digunakan memiliki daya pembeda dengan 
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kriteria minimal sedang. Indeks daya pembeda setiap butir soal pada instrumen tes yang digunakan lebih 

dari atau sama dengan 0,20. Selain mengukur reliabilitas dan daya pembeda, uji coba instrumen tes juga 

mengukur tingkat kesukaran setiap butir soal. Instrumen tes yang digunakan memiliki tingkat kesukaran 

dengan kriteria minimal sedang. Indeks tingkat kesukaran setiap butir soal pada instrumen tes yang 

digunakan lebih dari atau sama dengan 0,30.  
Untuk keperluan pengujian hipotesis, skor gain high order thinking skill siswa dianalisis menggunakan 

uji-t satu pihak (pihak kanan) [15]. Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah rata-rata skor gain high 
order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri lebih tinggi dibandingkan 
rata-rata skor gain high order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran 
konvensional. Sebelum data dianalisis, terhadap data tersebut dilakukan uji prasyarat. Uji prasayarat yang 
dimaksud  meliputi uji normalitas dan uji homogenitas variansi populasi. Uji normalitas populasi ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah sampel penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
atau tidak. Uji normalitas populasi dilakukan menggunakan uji Chi-Kuadrat. Uji homogenitas variansi 
populasi dilakukan untuk mengetahui apakah populasi-populasi yang dibandingkan mempunyai variansi 
yang sama atau tidak. Uji homogenitas variansi populasi dilakukan menggunakan uji F. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian ini berupa skor gain high order thinking skill siswa, baik pada kelas yang dikenai 

model pembelajaran geometri maupun konvensional. Skor gain high order thinking siswa merupakan 

skor yang menunjukkan peningkatan skor pretest dan posttest. 

 

A. Deskripsi Data High Order Thinking Skill Siswa 

Berdasarkan hasil pretest, pada setiap kategori MTs, rata-rata skor pretest high order thinking skill 

siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor 

pretest high order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri. Pada setiap 

kategori MTs, skor gain high order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran 

geometri lebih menyebar dibandingkan skor gain high order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai 

model pembelajaran konvensional. Tabel 1 menyajikan data gain high order thinking skill siswa pada 

kelas yang dikenai model pembelajaran geometri (eksperimen) dan konvensional (kontrol). 

 
TABEL 1.  SKOR PRETEST HIGH ORDER THINKING SKILL  SISWA 

Kategori 

MTs 
Kelas 

Rata-

Rata 

Simp. 

Baku 

Skor 

Min 

Skor 

Max 

Pusat Kota 
Eksperimen 14,54 5,70 3,00 22,00 

Kontrol 14,84 5,46 2,00 22,00 

Semi Kota Eksperimen 12,36 4,61 4,00 23,00 

Kontrol 12,76 4,43 3,00 22,00 

Pinggir 
Kota 

Eksperimen 5,41 3,39 1,00 12,00 

Kontrol 5,51 3,31 0,00 11,00 

 

Berkebalikan dengan hasil pretest, pada setiap kategori MTs, rata-rata skor posttest high order 

thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri lebih tinggi dibandingkan rata-

rata skor posttest high order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri. 

Pada setiap kategori MTs, skor gain high order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model 

pembelajaran konvensional lebih menyebar dibandingkan skor gain high order thinking skill siswa pada 

kelas yang dikenai model pembelajaran geometri. Tabel 2 menyajikan data gain high order thinking skill 

siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri (eksperimen) dan konvensional (kontrol). 

 
TABEL 2.  SKOR POSTTEST HIGH ORDER THINKING SKILL  SISWA 

Kategori 

MTs 
Kelas 

Rata-

Rata 

Simp. 

Baku 

Skor 

Min 

Skor 

Max 

Pusat Kota 
Eksperimen 21,26 6,47 11,00 33,00 

Kontrol 20,26 6,98 5,00 33,00 

Semi Kota Eksperimen 22,62 5,12 10,00 35,00 

Kontrol 21,21 5,72 7,00 32,00 

Pinggir 
Kota 

Eksperimen 19,78 3,21 12,00 25,00 

Kontrol 18,02 4,11 12,00 27,00 

 

Berdasarkan skor pretest dan posttest, dihitung skor gain setiap siswa. Hasil penelitian menunjukkan 

pada setiap kategori MTs, rata-rata skor gain high order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai 
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model pembelajaran geometri lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor gain high order thinking skill siswa 

pada kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional. Pada setiap kategori MTs, skor gain high 

order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional lebih menyebar 

dibandingkan skor gain high order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran 

geometri. Tabel 3 menyajikan data gain high order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model 

pembelajaran geometri (eksperimen) dan konvensional (kontrol). Data gain high order thinking skill 

inilah yang dianalisis untuk keperluan pengujian hipotesis. 

 
TABEL 3.  DATA GAIN HIGH ORDER THINKING SKILL  SISWA 

Kategori 

MTs 
Kelas 

Rata-

Rata 

Simp. 

Baku 

Gain 

Min 

Gain 

Max 

Pusat Kota 
Eksperimen 0,42 0,19 0,10 0,81 

Kontrol 0,35 0,21 0,04 0,79 

Semi Kota Eksperimen 0,57 0,13 0,15 0,89 

Kontrol 0,33 0,28 0,08 0,72 

Pinggir 

Kota 

Eksperimen 0,67 0,11 0,42 0,88 

Kontrol 0,57 0,23 0,18 1,00 

Skor Maksimum Ideal = 1,00 

 

B. Hasil Pengujian Hipotesis 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasayarat terhadap data gain 

high order thinking skill. Hasil uji prasyarat menunjukkan bahwa data gain high order thinking skill siswa 

pada setiap kategori MTs berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki variansi yang 

sama. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak 

menggunakan uji-t, yaitu pihak kanan. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.  

 
TABEL 4.  RANGKUMAN HASIL UJI HIPOTESIS 

Kategori MTs thitung ttabel 

Pusat Kota 1,89 1,66 

Semi Kota 1,93 1,66 

Pinggir Kota 1,72 1,66 

 
Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap data gain high order thinking skill siswa menggunakan uji-t, 

pada setiap kategori MTs, nilai thitung   > ttabel. Dengan demikian, keputusan uji ini adalah tolak H0. Hal ini 
berarti bahwa pada setiap kategori MTs, peningkatan high order thinking skill siswa pada kelas yang 
dikenai model pembelajaran geometri lebih tinggi dibandingkan peningkatan high order thinking skill 
siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional. 

 

C.   Efektivitas Model Pembelajaran Geometri 

Pada MTs di setiap kategori, baik pada pusat, semi, maupun pinggir kota, high order thinking skill 

siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri berkembang lebih baik dibandingkan pada 

kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional. Penerapan model pembelajaran geometri yang 

menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, bersifat kooperatif, kolaboratif, dan kontekstual dengan 

didukung adanya buku ajar, media, dan lembar kerja siswa (LKS) mampu mengembangkan high order 

thinking skill siswa. Penerapan model pembelajaran geometri diawali dengan penyajian masalah nyata. 

Penyajian masalah nyata di awal pembelajaran memberikan informasi kepada siswa terkait penerapan 

dari konsep geometri yang akan dipalajarinya. Informasi ini menjadi motivasi tersendiri bagi siswa untuk 

memahami konsep tersebut secara mendalam. Adanya rasa ingin tahu dari dalam diri siswa mampu 

mendorong siswa untuk mengkonstruksi sendiri pemahaman konsep-konsep geometri yang dipelajarinya.  

Pada prinsipnya mempelajari matematika, termasuk dalam mempelajari konsep-konsep geometri, 

harus dimulai dari mengerjakan masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari siswa. Prinsip inilah 

yang dihadirkan di awal dalam model pembelajaran geometri. Siswa tampak antusias dalam belajar ketika 

mengetahui kegunaan atau penerapan dari konsep yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Adanya penyajian masalah nyata di awal pembelajaran ini membuat siswa tampak bersemangat untuk 

tahu. Semangat untuk tahu inilah yang menjadi modal dasar bagi siswa untuk memahami konsep secara 

mendalam. 

Melalui penyajian masalah nyata ini, siswa dapat membangun pengertian dan pemahaman konsep 

geometri secara lebih bermakna. Pembentukan pemahaman konsep geometri melalui pengerjaan masalah 
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yang nyata akan memberikan tiga keuntungan bagi siswa. Pertama, siswa dapat lebih memahami adanya 

hubungan yang erat antara konsep geometri dengan situasi, kondisi, dan kejadian di lingkungan 

sekitarnya. Kedua, siswa terampil menyelesaikan masalah secara mandiri dengan menggunakan 

kemampuan yang ada dalam dirinya (analisis, nalar, logika, dan ilmu). Ketiga, siswa membangun 

pemahaman konsep geometrinya secara mandiri sehingga menumbuhkembangkan rasa percaya diri yang 

proporsional dalam geometri. Hal ini berimplikasi pada terciptanya suasana pembelajaran yang lebih 

kondusif dan menyenangkan sehingga siswa tidak merasa takut dalam mempelajari geometri tetapi justru 

merasa butuh akan konsep-konsep geometri. Selain mengoptimalkan pemahaman konsep geometri siswa, 

penyajian masalah nyata di kelas juga mampu mengembangkan high order thinking skill siswa. Siswa 

akan memiliki penalaran, pemikiran kritis dan ide-ide keratif dalam memaknai suatu permasalahan.  

Penerapan model pembelajaran geometri juga memanfaatkan media-media geometri, seperti media-

media bangun ruang. Siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri ini merasa lebih 

mudah dalam memahami konsep bangun ruang dengan memanfaatkan media yang diberikan. Pada 

prinsipnya, konsep-konsep matematis, termasuk konsep geometri merupakan konsep hasil abstraksi 

bangun-bangun nyata. Apabila pembelajaran mampu menghadirkan kembali dunia nyata tersebut di 

dalam kelas, maka siswa akan mudah untuk memahami konsep geometri yang sedang dipelajari. Dalam 

pembelajaran matematika, hadirnya media pembelajaran di kelas mutlak sangat dibutuhkan. Hal ini 

mengingat sebagian besar konsep matematis bersifat abstrak sehingga dibutuhkan visualisasi nyata dari 

konsep-konsep tersebut. Dalam mempelajari suatu objek, jika objek tersebut berhasil ditampilkan secara 

visual maka objek tersebut akan lebih mudah dipahami dibandingkan jika objek tersebut hanya hanya 

dijelaskan semata [16]. Dengan demikian, hadirnya media pembelajaran visual dapat mengoptimalkan 

pemahaman konsep siswa dibandingkan media non-visual. Hadirnya media pembelajaran visual ini 

mampu mengembangkan kemampuan bernalar, berpikir kritis, dan kreatif siswa. Dengan demikian, high 

order thinking skill siswa semakin optimal. 

Selain menghadirkan masalah-masalah nyata dan media pembelajaran, pada kelas yang dikenai model 

pembelajaran geometri, kemampuan berpikir matematis siswa juga dibangun melalui penggunaan lembar 

kerja siswa (LKS). Siswa selalu dilibatkan secara aktif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

nyata lainnya yang dituliskan pada LKS. Penyelesaian masalah dalam LKS ini dilakukan melalui diskusi 

kelompok. Dalam model pembelajaran geometri, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil 

yang terdiri dari 4-5 orang siswa dengan memperhatikan heterogenitas kemampuan akademik. Proses 

diskusi ini melatih kemampuan berpikir matematis siswa. Menghadirkan permasalahan yang 

penyelesainnya dilakukan dalam diskusi kelompok membuat siswa aktif bekerja sama dalam kelompok 

untuk menemukan penyelesaiannya.  

Setelah berdiskusi diskusi dalam kelompok kecil selesai dilakukan, dilakukan diskusi kelas. Dalam 

diskusi kelas ini, siswa perwakilan dalam setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

kecilnya di depan kelas. Siswa yang tidak mendapat kesempatan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok kecilnya, dapat memberikan pendapat, saran, atau pertanyaan kepada kelompok yang mem-

presentasikan hasil diskusi kelompok kecilnya di depan kelas. Pada kegiatan ini, siswa dilatih untuk lebih 

berani mengungkapkan gagasan, ide, pendapat, atau pertanyaan. Diskusi kelas dalam model pembelajaran 

geometri ini mampu menciptakan interaksi yang kondusif antar siswa di kelas. Peran guru hanya sebagai 

fasilitator. Melalui diskusi kelas ini, siswa dituntut untuk mampu mengkomunikasikan dan mengkritisi 

gagasan-gagasan yang disajikan. Hal ini berdampak pada berkembangnya high order thinking skill siswa. 

Keunggulan dari model pembelajaran geometri ini adalah mampu menghadirkan dunia nyata di dalam 

kelas, menciptakan interaksi akademik yang kondusif di dalam kelas, dan memperhatikan budaya dan 

lingkungan pondok pesantren. Tahapan-tahapan dalam penerapan model pembelajaran geometri ini 

efektif dalam mengembangkan high order thinking skill siswa MTs. 

Berbanding terbalik dengan kelas yang dikenai model pembelajaran geometri, high order thinking 

skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional tergolong lebih rendah. Dengan 

kata lain, model pembelajaran konvensional tidak mampu mengembangkan high order thinking skill 

siswa. Kemampuan berpikir matematis siswa tidak berkembang dengan baik jika pembelajaran yang 

berlangsung bertujuan hanya untuk menyuapi siswa dengan konsep-konsep matematis. Model 

pembelajaran konvensional tidak ada ruang bagi siswa untuk mengkonstruksi sendiri pemahaman konsep 

matematisnya. Penerapan model pembelajaran konvensional selalu diawali dengan penjelasan secara 

detail algoritma-algoritma geometri oleh guru, pemberian latihan-latihan soal, dan diakhiri dengan 

pemberian pekerjaan rumah. Setelah semua algoritma dijelaskan oleh guru, guru memberikan latihan-

latihan soal yang terdapat pada buku ajar. Selanjutnya, guru bersama siswa membahas penyelesain dari 

latihan soal tersebut. Setelah siswa mampu menyelesaikan latihan-latihan soal tersebut, guru memberikan 
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pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang diberikan berupa soal-soal yang permasalahannya serupa dengan 

permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada latihan soal.   

Pada kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional, interaksi akademik yang terjadi hanya 

satu arah. Siswa hanya menerima banyak informasi dari guru dan guru aktif menjelaskan konsep-konsep 

geometri secara abstrak. Penjelasan konsep geometri ini tidak dibantu dengan media pembelajaran. 

Pengkonstruksian pemahaman konsep geometri siswa dilakukan hanya melalui mendengarkan penjelasan 

dari guru. Informasi yang diterima hanya bersifat hafalan. Siswa mengetahui konsep geometri karena 

siswa tersebut hafal algoritma-algoritma yang dijelaskan guru. Pengetahuan siswa hanya bersifat hafalan. 

Siswa tidak terlibat aktif dalam mengkonstruksi pemahaman konsepnya.  

Setelah guru selesai menjelaskan konsep-konsep geometri, guru memberikan permasalahan-

permasalahan berupa latihan soal. Permasalahan yang diberikan oleh guru diminta untuk diselesaikan 

secara individu. Pada tahapan ini, siswa sering kali menghadapi hambatan. Hal ini karena siswa 

mengalami kesulitan untuk memahami masalah dan mencari penyelesaian yang tepat. Selama 

pembelajaran, siswa hanya menerima dan menghafal konsep, tanpa mengetahui permasalahan yang 

mungkin muncul dari konsep-konsep yang telah diterima. Ketika siswa telah mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan, minat siswa terhadap pembelajaran akan berkurang. 

Kondisi ini menciptakan mindset pada diri siswa bahwa konsep geometri yang dipelajarinya merupakan 

konsep yang sulit. Mindset ini memunculkan rasa malas pada diri siswa untuk mengetahui lebih lanjut 

konsep-konsep geometri yang sedang dipelajarinya. 

Dalam model pembelajaran konvensional, dijumpai beberapa siswa yang memiliki motivasi yang 

rendah terhadap matematika. Hal-hal tersebut membuat siswa tidak tertarik dalam proses pembelajaran, 

bahkan tidak jarang dijumpai ada siswa yang tertidur saat pembelajaran berlangsung. Penerapan model 

pembelajaran konvensional tidak mampu meningkatkan minat siswa terhadap matematika. Dengan tidak 

adanya minat terhadap matematika, kemampuan berpikir matematis siswa pun tidak dapat dikembangkan 

melalui model pembelajaran konvensional. 

Meskipun penerapan model pembelajaran geometri lebih efektif dibandingkan model pembelajaran 

konvensional ditinjau dari high order thinking skill siswa, namun dalam penerapan model pembelajaran 

geometri ini masih dijumpai beberapa kendala. Kendala ini muncul dikarenakan oleh karakter dari 

siswanya. Adanya beberapa siswa yang kurang disiplin turut menganggu proses pembelajaran. Beberapa 

siswa tidak mengikuti aturan pembelajaran dengan baik, seperti terlambat masuk kelas, mengajak teman 

kelompok lain berbicara saat diskusi berlangsung, dan sering meminta izin keluar kelas dalam waktu yang 

cukup lama. Pada pertemuan-pertemuan awal, ketidakdisiplinnya siswa ini menjadi kendala yang cukup 

berarti. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kendala ini dapat diatasi dengan memberikan penjelasan 

dan pendekatan kepada siswa yang tidak disiplin tentang pentingnya kedisiplinan. 

Kendala lainnya adalah pada saat diskusi kelompok kecil, siswa kurang fokus dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dituliskan dalam LKS. Selain itu, interaksi antar siswa saat diskusi 

kurang kondusif. Terdapat beberapa  siswa yang enggan untuk berdiskusi bahkan tidak memperdulikan 

tugas yang diberikan. Akibatnya, terdapat beberapa kelompok yang diskusi kelompoknya tidak berjalan 

secara optimal. Hal lain terlihat pada saat pelaksanaan diskusi kelas. Pada saat perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, terdapat beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

presentasi kelompok lain. Selain itu, juga terdapat siswa yang belum berani mengemukakan pendapatnya 

terhadap hasil diskusi kelompok lain. Minat belajar yang lemah ini membuat pembelajaran terhambat dan 

pemcapaian tujuan pembelajaran kurang optimal. Belajar tanpa adanya semangat kiranya sulit untuk 

mencapai keberhasilan secara optimal [17]. Kendala ini dapat diselesaikan dengan selalu memberikan 

motivasi kepada siswa akan pentingnya belajar bermakna. 

Kendala lain yang ditemui saat penerapan model pembelajaran geometri adalah saat pertemuan 

pertama suasana kelas kurang kondusif. Kondisi ini terjadi karena siswa belum terbiasa dengan model 

pembelajaran tersebut. Pada pertemuan-pertemuan awal, beberapa siswa terlihat mengalami kesulitan 

mengikuti tahapan pembelajaran. Kendala ini diselesaikan dengan kembali menjelaskan tahapan 

penerapan model pembelajaran geometri sebelum memulai pembelajaran berikutnya. Alhasil, setelah 

pertemuan-pertemuan selanjutnya, siswa sudah mulai mampu beradaptasi dengan model pembelajaran 

geometri yang diterapkan di kelas. Kelompok yang awalnya tertinggal dan bingung dengan tahapan 

penerapan model pembelajaran geometri ini sudah mulai bisa bersaing dengan kelompok lainnya, 

sehingga pembelajaran di kelas lebih aktif.  
Proses pembelajaran yang diterapkan pada kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional 

berjalan cukup lancar dan nyaris tidak ditemui kendala berarti selama proses pembelajaran. Suasana kelas 
cukup kondusif. Suasana kondusif ini disebabkan karena siswa telah terbiasa dalam mengikuti model 
pembelajaran konvensional. Tahapan-tahapan pada model pembelajaran konvensional telah biasa diikuti 
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oleh siswa di kelas. Pada pertemuan-pertemuan awal, penerapan model pembelajaran konvensional relatif 
lebih kondusif dibandingkan model pembelajaran geometri. Setelah diberikan penjelasan dan motivasi, 
pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, proses pembelajaran pada kelas yang dikenai model pembelajaran 
konvensional dan geometri relatif kondusif. Hanya saja, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penerapan 
model pembelajaran geometri lebih efektif dalam mengembangkan high order thinking skill siswa MTs di 
Propinsi Lampung dibandingkan penerapan model pembelajaran konvensional. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penerapan model pembelajaran geometri mampu menghadirkan dunia nyata di dalam kelas. Selain itu, 

penerapan model pembelajaran geometri ini mampu menciptakan interaksi akademik yang kondusif antar 

siswa maupun antar siswa dan guru di dalam kelas dengan memperhatikan budaya dan lingkungan 

pondok pesantren. Adanya penyajian masalah nyata, pemanfaatan media pembelajaran, penggunaan LKS 

dan kegiatan diskusi dalam penerapan model pembelajaran geometri melatih siswa untuk melakukan 

proses berpikir dalam mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Lain halnya dalam model pembelajaran 

konvensional, pemahaman konsep siswa dibangun melalui mendengarkan penjelasan dari guru. Guru 

bertindak sebagai sumber informasi, sementara siswa hanya menerima penjelasan dari guru semata. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa peningkatan high order thinking 

skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran geometri lebih tinggi daripada peningkatan high 

order thinking skill siswa pada kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional. Penerapan model 

pembelajaran geometri lebih efektif dibandingkan model pembelajaran konvensional ditinjau dari 

peningkatan high order thinking skill siswa. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran geometri 

efektif dalam mengembangkan high order thinking skill siswa MTs di Propinsi Lampung. 

B. Saran 

Dalam penerapannya, model pembelajaran geometri ini menuntut kesiapan belajar pada diri siswa. 
Kesiapan belajar ini mampu menciptakan interaksi akademik yang kondusif selama pembelajaran. 
Berdasarkan hasil penelitian, model pembelajaran geometri ini akan lebih efektif jika diterapkan pada 
siswa yang sudah memiliki kemampuan awal atau pemahaman prasyarat yang baik. Hal ini karena siswa 
membutuhkan suatu pemahaman konsep awal dalam proses penyelesaian masalah yang dihadirkan dalam 
proses pembelajaran. Selain itu, penerapan model ini juga membutuhkan kemauan belajar dari diri siswa. 
Tanpa kemauan belajar dari siswa, pembelajaran menjadi terhambat. Kemauan belajar ini mampu 
memotivasi siswa untuk antusias dalam melakukan kegiatan kerja sama dalam proses diskusi. 
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