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Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan 

kemampuan pemecahan masalah matematis. Tujuan jangka panjang penelitian ini 

adalah (1) tersusunnya rencana perkuliahan yang dikembangkan dengan 

mempertimbangkan keragaman respon mahasiswa sehingga diharapkan dapat 

mengantisipasi keragaman lintasan belajar yang dilalui oleh masing-masing 

mahasiswa; (2) mengembangkan rencana pembelajaran dan bahan ajar materi 

geometri analitik berbasis model pengembangan bahan ajar tertentu sehingga 

diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep esensial 

sehingga kebutuhan belajar mahasiswa terpenuhi. Metode penelitian yang akan 

digunakan adalah metode eksperimen, berbentuk quasi-exsperimental design (the 

static group pretest-posttest design). Dari populasi seluruh mahasiswa tingkat 2 yang 

mengikuti perkuliahan geometri analitik dipilih dua kelompok mahasiswa secara 

purposive sebagai sampel. Uji statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis 

adalah independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemecahan 

masalah matematis mahasiswa yang pembealajarannya menggunalakan GI berbantuan 

geogebra lebih baik daripada pembelajaran konvensional. 

Kata kunci:  Pemecahan Masalah, Grup Investigasi, Geogebra dan Geometri 

Analitik

 

I. PENDAHULUAN 

 

Kemampuan memecahkan masalah, mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, berpikir kritis, 
mampu bekerja sama, paham teknologi dan informasi, flexible dan mudah beradaptasi, inovatif dan 
kreatif, dan inisiatif diperlukan dalam menentukan kesuksesan seseorang di abad 21 ini. Kemampuan-
kemampuan tersebut menjadi modal untuk dapat bertahan dan bersaing dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.Oleh karena itu, mahasiswa harus dipersiapkan untuk mempunyai 
kemampuan-kemampuan tersebut.Pembelajaran matematika menjadi salah satu cara untuk 
mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di abad 21 ini. Berkenaan dengan hal 
tersebut, tujuan pembelajaran matematika menurut National Council of Teachers Mathematics (NCTM) 
adalah mengembangkan kemampuan yang meliputi pemahaman konsep (conceptual understanding), 
pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and proof), komunikasi 
(communication), koneksi (connection) dan representasi (representation). Keenam kemampuan tersebut 
membentuk hierarki yang satu dengan lainnya saling terhubung.  

Pemecahan masalah bukanlah sekedar tujuan dari belajar matematika tetapi juga merupakan alat 
utama untuk melakukan atau bekerja dalam matematika [1].Ppemecahan masalah bukan sekedar 
keterampilan untuk diajarkan dan digunakan dalam matematika tetapi juga merupakan keterampilan yang 
akan dibawa pada masalah-masalah keseharianatau situasi-situasi pembuatan keputusan, dengan demikian 
kemampuan pemecahan masalah membantu seseorang secara baik dalam hidupnya [2]. Namun 
kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswatergolong masih rendah, yaitu berdasarkan rata-

M-10 



 

 

 

ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PM-59 

 

rata nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester adalah sebesar 42 dan 47 dari skor maksimum 
100 pada mata kuliah geometri analitik, hasil belajar mahasiswa masih jauh dari harapan. Rendahnya nilai 
ujian tengah semester dan ujian akhir semester merupakan bahan evaluasi bagi pengajar agar mencari 
metode dan media yang tepat untuk memperbaiki rencana perkuliahan yang diterapkan untuk membantu 
mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah matematis mahasiswa. 

Belajar tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi membangun pengetahuan dengan cara 
mengolahnya berdasarkan pemahaman terhadap pengetahuan sebelumnya secara sadar. Belajar 
matematika di tingkat perguruan tinggi bukan hanya tentang kecakapan mahasiswa mengerjakan soal-soal 
yang bersifat faktual tapi juga mahir dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah [3].Menurut 
Pemecahan masalah memiliki empat langkah yaitu; memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, 
melaksanakan rencana penyelesaian, dan mengecek kembali jawaban yang telah diperoleh [4]. Adapun 
Slavin [5] mengungkapkan pembelajaran grup investigasi (GI) adalah pembelajaran yang sesuai untuk 
tugas atau proyek-proyek studi yang berhubungan dengan hal-hal semacam penguasaan, analisis, dan 
mensintesiskan informasi sehubungan dengan upaya penyelesaian masalah yang bersifat multi-aspek. 
Pembelajaran dengan model grup GIakan mendorong mahasiswa untuk belajar lebih aktif dan lebih 
bermakna, artinya mahasiswa dituntut selalu berpikir tentang suatu persoalan dan mereka mencari sendiri 
cara penyelesaiannya, dengan demikian mereka akan lebih terlatih untuk selalu menggunakan 
keterampilan pengetahuannya, sehingga pengetahuan dan pengalaman belajar mereka akan tertanam 
untuk jangka waktu yang cukup lama. 

Perkembangan software di era teknologi telah merambah keberbagai bidang termasuk dalam dunia 
pendidikan, perguruan tinggi.Kebutuhan digital dewasa ini sangat erat kaitannya dengankemampuan 
sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan globalisasi yang menuntut manusia memiliki 
keterampilan yang mapan dalam menggunakan komputer dan berbagai perangkat lunak (software) untuk 
memecahkanmasalah, memudahkan pekerjaan, dan mendeskripsikan sesuatu melalui berbagai 
ilustrasi.Menurut Hvidsten [6],  bahwageometrimerupakansatubagian yang paling kaya 
dalameksplorasimatematika.Aspek-aspek visual 
padageometrimenjadikanekslporasidaneksperimentasialamidanintuitif. Disisilain, abtraksi-abstraksi yang 
dikembangkanuntukmenjelaskanpoladanhubungangeometrimenjadikangeometrisebagaisubyek yang 
sangatpentingdandapatditerapkanpada bermacam-macam situasi.Geogebra adalah salah satu software 
yang dapat menggabungkan konsep geometri datar, aljabar, dan kalkulus datar.Software ini dapat 
membantu pengajar dalam menjelaskan pembelajaran matematika khususnya untuk mempelajari geometri 
analitik.Adapun bagi mahasiswa adalah sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi berbagai topik yang 
dibahas dalam perkuliahan seperti; lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Selain mengkonstruksi 
diharapkan juga membantu mahasiswa untuk memecahkan masalah secara aljabar karena pada Geogebra  
setiap konstruksi yang telah dibuat akan muncul output seperti persamaan garis jika terdapat dua titik 
yang telah dibuat dengan menggunakan perintah yang telah tersedia dalam software Geogebra. Adapun 
output yang dihasilkan tidak memberikan cara penyelesaian secara sistematis namun hanya menyajikan 
hasil akhirnya saja. Hal inilah yang akan dijadikan peneliti sebagai pemancing untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa. 

Melihat pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa dalam belajar geometri 
analitik maka penggunaan software geogebra diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk 
menggambarkan ide-idenya, membantu mahasiswa dalam melakukan investigasi untuk menyelesaikan 
masalah yang dihapadi, dan dapat mempresentasikan hasilnya dengan baik. Mahasiswa membuat 
konstruksi sama halnya dengan mereka menyelesaikan masalah dan menginvestigasi ide-ide 
matematisnya untuk menolong diri mereka sendiri dalam memahami konsep dan merangkai cara yang 
bermakna untuk menyusun sistematika penyelesaian dan menggambarkannya. Rangkaian kegiatan 
representasi mahasiswa tersebut dapat dilakukan dengan bantuan software Geogebra. Dari semua 
rangkaian itu, mahasiswa didorong mengomunikasikan proses pemecahan masalah matematisnya melalui 
gambar, bentuk aljabar, kalimat, dan argumentasi.Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara mahasiswa yang 
memperoleh pembelajaran grup investigasi berbantuan geogebra dengan mahasiswa yang memperoleh 
pembelajaran konvensional pada mata kuliah geometri analitik. 

 

II. METODE PENELITIAN  

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode eksperimen, quasi-exsperimental design (the 
static group pretest-posttest design). Pertimbangan pemilihan kuasi eksperimen dikarenakan kelas yang 
ada sudah terbentuk sebelumnya melalui seleksi tes masuk, sehingga tidak dilakukan lagi pengelompokan 
secara acak. 
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Keterangan: 

X  : Pembelajaran dengan grup investigasi kelompok berbantuan geogebra. 

O : Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis yang  digunakansebagai pretest dan posttest. 

------ : Garis putus-putus menunjukan bahwa pemilihan subjek tidak secara acak. 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa tingkat II Program Studi pendidikan 

Matematika Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati).Adapun pemilihan sampel dilakukan secara 
purposive sampling.Pada penelitian ini, akan dipilih dua kelas yang mengikuti mata kuliah geometri 
analitik, yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Instrumen dalam penelitian ini 
terdiri dari instrument tes berupa soal tes uraian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan pemecahan 
masalah matematis.Bahan ajar berupa rencana kegiatan perkuliahan semester (RKPS) dan lembar kerja 
mahasiswa (LKM).Pengolahan data penelitian menggunakan independent sample t-test.Dan alur 
penelitian adalah sebagai berikut. 

 
GAMBAR 1. ALUR PENELITIAN 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai postest kedua kelas berasal ari populasi yang berdistribusi 
normal. Hal ini didapatkan dari tabel dibawah ini. 

 

TABEL 1. ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST 

 

Pemecahan 

Masalah Kontrol 

Pemecahan 

Masalah 

Eksperimen 

N 25 25 

Normal Parameters
a
 Mean 10.5600 17.3600 

Std. Deviation 5.25262 3.89316 

Most Extreme Differences Absolute .161 .143 

Positive .135 .057 

Negative -.161 -.143 

Maximum 21 24 

Minimum 2 7 

Kolmogorov-Smirnov Z .805 .716 

Asymp. Sig. (2-tailed) .536 .684 
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sampel 
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Instrumen 
Penelitian 
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(GI berbantuan 

Geogebra) 
Analisis Data Berbeda? 



 

 

 

ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PM-61 

 

Hasil menunjukan bahwa nilai signifikan masing-masing adalah 0,536 dan 0,684, keduanya lebih dari 
0,05. Artinya data postest kedua kelas bersalah dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya 
dilakukan uji t sampel saling bebas, hasil didapatkan tabel di bawah ini. 

 
TABEL 2. INDEPENDENT SAMPLES TEST 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pemecahan 

Masalah 

Equal 

variances 

assumed 

4.902 .032 -5.200 48 .000 -6.80000 1.30762 -9.42914 -4.17086 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-5.200 44.256 .000 -6.80000 1.30762 -9.43490 -4.16510 

 
Selanjutnya membandingkan rata-rata kemampuan pemecahan matematis dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Langkah yang pertama adalah uji kesamaan varian, Hipotesis yang digunakan seperti 
berikut ini. 

H0: 
2

2
2

1    (tidak terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang berarti 

kedua kelas homogen) 

H1: 
2

2
2

1    (terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang berarti 

kedua kelastidak homogen) 

 
Dalam penelitian ini analisa data uji perbedaan menggunakan Independent Sample Test dan diperoleh 

hasildari Levene's Test for Equality of Variances diperoleh F = 4,902 dan sig = 0,032 = 3,2% < 5% maka 
H0 ditolak, ini berarti bahwa kedua sampel mempunyai varian yang berbeda. Selanjutnya dipilih Equal 
variance not assumed, dengan hipotesis sebagai berikut. 

H0: 21   (tidak ada perbedaan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol) 

H1: 21   (ada perbedaan nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol) 

Hasilt-test for Equality of Means diperoleh sig = 0,000< 5% sehingga Ho ditolak, maka 21   ini 

berarti terdapat perbedaan rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa antara 
kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Perbedaan tersebut data dilihat dari masing-masing nilai rata-rata 
berikut. 

 
TABEL 3. GROUP STATISTICS 

 Grup N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pemecahan_Masalah 1 25 10.5600 5.25262 1.05052 

2 25 17.3600 3.89316 .77863 

 

Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis kelas eksperimen yaitu pembelajaran grup 
investigate berbantuan geogebra lebih besar daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah 
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matematis kelas kontrol.  Perbedaan yang terjadi dikarenakan pembelajaran yang dilakukan dalam kelas 
eksperimen. Peneliti yakin karena kemampuan awal mahasiswa sebelum mendapat perlakuan, 
mempunyai distribusi kemampuan awal yang sama, diantaranya Kelas eksperimen terdiri dari mahasiswa 
dengan kemampuan rendah: 44%; kategori sedang: 20% dan kategori tinggi: 36%. Sedangkan kelas 
control terdiri dari, kategori rendah: 44%; kategori sedang: 22%; Kategori Tinggi: 34%. 

Keberhasilan penggunaan pembelajaran GI berbantuan Geogebra ini sejalan dengan beberapa 
penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain, diantaranya: Syaban [7] dalam penelitiannya membuktikan 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kemampuan matematis antara siswa yang 
memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif GI dengan siswa yang 
memperoleh pembelajaran konvensional. Syaban juga menyoroti bahwa kemampuan matematis siswa 
yang pembelajarannya menggunakan model investigasi secara berkelompok lebih baik daripada siswa 
yang pembelajarannya menggunakan investigasi secara individual.Hasil yang ditunjukan dalam penelitian 
Syaban juga membuktikan bahwa pada proses pembelajaran dengan menggunakan investigasi kelompok 
akan meningkatkan komunikasi yang baik antar siswa dengan siswa, siswa dengan pengajar, sehingga 
mampu menumbuhkan sikap saling menghargai, saling menguntungkan, memperkuat ikatan sosial, 
tumbuh sikap untuk lebih mengenal kemampuan diri sendiri, bertanggung jawab dan merasa berguna 
untuk orang lain. Komunikasi yang baik antar siswa dapat mendukung kemampuan pemecahan matematis 
siswa. 

Penelitian Tran, Nguyen, Bui, dan Phan [8] menunjukkan bahwa setelah siswa belajar sesuai 
dengan pembelajaran penemuan, didapatkan bahwa: hasil belajar siswa meningkat. Mereka juga 
mengungkapkan bahasa matematika runtut dan lancar.Hal ini membuktikan bahwa kompetensi belajar 
mandiri siswa berkembang secara jelas.Siswa tertarik belajar matematika.Siswa mengembangkan 
pemikiran matematis khusus untuk mengembangkan pemikiran kreatif.Keterampilan teknologi siswa juga 
meningkat dan ingin meneliti tentang software geogebra.Dalam penelitian ini juga didapat bahwa model 
penemuan dengan bantuan geogebra lebih efektif dari model pembelajaran biasa.Soekisno  [9] 
menemukan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa meningkat dengan pembelajaran 
matematika menggunakan strategi Heuristik. Namun kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 
tersebut masih tergolong sedang dan rendah. Sumarmo [9] melaporkan penguasaan pemecahan masalah 
matematis pada tiap tingkat kelas dan secara keseluruhan. Penguasaan pemecahan masalah matematika 
siswa (terutama kelas II) masih belum memuaskan, yaitu sekitar 44% dari skor ideal. Secara umum 
kelemahan yang terlihat dalam dua penelitian tersebut adalah dalam membuat strategi dan memeriksa 
kembali jawaban. 

Hasil penelitian terhadap mahasiswa salah satu politeknik negeri di Bandung, menunjukkan bahwa 
kemampuan pemahaman matematis dan pemecahan masalah matematik mahasiswa yang memperoleh 
pembelajaran inkuiri lebih baik daripada mahasiswa dengan pembelajarn konvensional. Selanjutnya, hasil 
penelitian terhadap siswa SMP di Bandung, menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam pemecahan 
masalah matematis siswa lebih baik setelah diajarkan pembelajaran dengan bantuan software matematika 
[10].Delima [4] menemukan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis masalah juga dapat meningkatkan 
kemampuan koneksi dan pemecahan masalah matematis. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengutamakan mahasiswa belajar 
aktif, adanya keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan mengaktifkan prior knowledge, 
dan pemberian kesempatan berdiskusi dalam menyusun strategi juga ide-ide matematisnya. 
Meningkatnya kemampuan pemecahan masalah di atas, diawali dengan penerapan model pembelajaran 
GI berbantuan geogebra. Artinya, treatment dapat menjadi penyebab meningkatnya kemampuan 
pemecahan masalah matematis. 
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