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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pendekatan 

pemecahan masalah ditinjau dari sikap positif mahasiswa Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa, efektivitas pembelajaran dengan diskusi kelompok ditinjau dari sikap 

positif mahasiswa serta membandingkan efektivitas pendekatan pemecahan masalah 

dan pembelajaran dengan diskusi kelompok ditinjau dari sikap positif mahasiswa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian 

eksperimen semu (quasi-experiment). Metode analisis data yang dilakukan adalah uji 

one sample t-test dan independent sample t-test. Penelitian ini dilakukan di PGSD 

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Data yang dianalisis berupa data 

primer, yaitu hasil angket sikap yang diberikan kepada mahasiswa. Instrumen dalam 

penelitian ini berupa angket sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan pemecahan masalah lebih efektif daripada 

pembelajaran matematika menggunakan diskusi kelompok ditinjau dari sikap positif 

mahasiswa. Pada kelas dengan metode diskusi kelompok terdapat 29 mahasiswa yang 

memiliki sikap pada kategori sangat tinggi, 17 mahasiswa memiliki sikap pada 

kategori tinggi, 4 mahasiswa memiliki sikap pada kategori sedang, dan tidak ada 

mahasiswa yang memiliki sikap pada kategori rendah maupun sangat rendah. 

Sedangkan pada kelas dengan pendekatan pemecahan masalah terdapat 46 mahasiswa 

yang memiliki sikap pada kategori sangat tinggi, 4 mahasiswa memiliki sikap pada 

kategori tinggi, dan tidak ada mahasiswa yang memiliki sikap pada kategori sedang, 

rendah, maupun sangat rendah. 

Kata kunci:efektivitas, pendekatan pemecahan masalah, sikap mahasiswa 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Matematika merupakan ilmu dasar yang memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa yang akan datang 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Sebagai proses yang aktif, dinamis dan 

generatif, matematika memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan nalar. Perkembangan 

nalar diperlukan dalam upaya membekali siswa agar mampu berpikir kritis, logis, cermat, serta bersifat 

objektif dan terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dengan kemampuan tersebut, siswa 

diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan baik saat ini maupun yang akan datang. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika, kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran 

matematika diantaranya adalah memiliki sikap menghargai kegunaan matematika yaitu sikap positif 

terhadap pembelajaran matematika.Sikap merupakan salah satu karakteristik afektif yang sangat 

menentukan keberhasilan seseorang dalam proses pembelajaran. Sikap adalah suatu predisposisi yang 

dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep atau orang [1].  

Menurut[2], pembelajaran matematika di sekolah merupakan kegiatan penelusuran pola dan 

hubungan. Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran matematika adalah: (1) memberi 

kesempatan siswa untuk melakukan kegiatan penemuan dan menyelidiki pola-pola untuk menentukan 

hubungan; (2) memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan berbagai cara; (3) mendorong siswa 

untuk menemukan adanya urutan, perbedaan, perbandingan, pengelompokan, dsb; (4) mendorong siswa 
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menarik kesimpulan secara umum; (5) membantu siswa memahami dan menemukan hubungan antara 

pengertian yang satu dengan yang lainnya. Sikap adalah karakteristik dari seseorang yang 

menggambarkan perasaan positif dan negatif mereka terhadap obyek, situasi, institusi, seseorang atau ide 

tertentu [3].Sikap adalah kondisi mental dan kesiapan yang diperoleh dari pengalaman, yang 

mengarahkan dan secara dinamis memengaruhi respon-respon individu terhadap semua objek dan situasi 

yang terkait [1]. Ranah ini penting untuk ditingkatkan karena sikap siswa akan menentukan seberapa jauh 

siswa mau belajar tentang sesuatu misalkan belajar matematika [4]. Sikap siswa terhadap pembelajaran 

matematika harus lebih positif setelah siswa mengikuti dari pada sebelum mengikuti pembelajaran 

matematika. Untuk itu pendidik harus membuat rencana pembelajaran termasuk pengalaman belajar 

siswa yang membuat sikap siswa terhadap pembelajaran menjadi lebih positif. 

Tujuan pembelajaran matematika di tingkat perguruan tinggi juga menuntut untuk mahasiswa 

mempunyai memiliki sikap menghargai kegunaan matematika. Namun kenyataannya sikap positif yang 

dimiliki mahasiswa masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil observasi Senin, 04 April 2016 selama 

pembelajaran mata kuliah Matematika Kelas Bawah sebagian besar mahasiswa belum menyiapkan buku 

pelajaran atau buku catatan saat pembelajaran dimulai, mahasiswa tidak mempersiapkan materi yang akan 

dipelajari pada saat pembelajaran, mahasiswa jarang bertanya pada dosen maupun pemakalah, kurang 

memperhatikan selama pembelajaran matematika, dan beberapa siswa ada yang tidak mengerjakan tugas 

dan menyontek saat ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Hal ini berdasarkan 

hasil pengamatan Rabu, 30 Desember 2015 pada saat UAS, sebanyak 60% jawaban mahasiswa 

memunyai kesalahan yang sama, dimungkinkan hal itu terjadi karena siswa menyontek.  

Proses pembelajaran matematika yang berlangsung sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini 

menggunakan presentasi dan diskusi kelompok. Referensi [5] menyatakan bahwa diskusi kelompok 

merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dan interaksi tatap muka yang 

informal dengan berbagai pengalama atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. 

Metode diskusi merupakan suatu cara penyampaian materi pelajaran dengan jalan bertukarpikiran atau 

mendiskusikannya, baik antara dosen dengan mahasiswa ataupun sesama mahasiswa.Pembelajaran yang 

dilakukan mengupayakan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran tetapi pembelajaran tersebut belum 

dapat mengoptimalkan sikap positif mahasiswa. Pembelajaran matematika yang harus dilakukan 

hendaknya adalah proses mengkonstruksi pengetahuan. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan perubahan 

dalam berbagai komponen pendidikan, seperti pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan 

pembelajaran yang dikembangkan harus memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk menggali 

segala kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, salah satunya adalah pendekatan pemecahan masalah.  

Pendekatan pembelajaran pemecahan masalah merupakan pendekatanpembelajaran yang berbasis 

masalah dimana guru membantu siswa untuk belajar memecahkan masalah dengan menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya materi pembelajaran yang akan disampaikan.Referensi [6] 

mendefinisikan pemecahan masalahsebagai salah satu pendekatan pengajaran berbasis masalah dimana 

pendidik membantu siswa untuk belajar memecahkan masalah melalui pengalaman-pengalaman 

pembelajaran hands-on. Referensi [7] mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah sarana yang 

memungkinkan seorang individu menggunakan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, keterampilan, 

dan pemahaman untuk memenuhi tuntutan keadaan yang tidak biasa.Dalam  referensi [8] dijelaskan, 

bahwa dengan belajar pemecahan masalah dalam matematika, siswa akan mendapatkan cara berpikir, 

ketekunan, keingintahuan, dan rasa percaya diri dalam situasi yang lain di luar kelas matematika. Dalam 

kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja, dengan pemecahan masalah yang baik akan mendapatkan 

keuntungan yang besar.Tahapan dalam pemecahan masalah yaitu; a) memahami soal atau masalah; b) 

membuat suatu rencana atau cara untuk menyelesaikannya; c) melaksanakan rencana; d) menelaah kembali 

terhadap semua langkah yang telah dilakukan [9]. Pendekatan pemecahan masalah memperlihatkan kepada 

siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti 

oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku–buku saja, dianggap lebih menyenangkan dan 

disukai siswa. Pendekatan pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis 

dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru.Selain itu pendekatan 

pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang 

dimiliki dalam dunia nyata. 
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II. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu (quasi experiment). Penelitian ini melibatkan 

satu faktor yaitu pendekatan pembelajaran (pemecahan masalah danpresentasi-diskusi kelompok) dan dua 

respon yaitu sikap positif. Desain penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut: 
 

TABEL 1. DESAIN PENELITIAN 

Group Pretest Treatment Posttest 

E1 T1 X1 T2 

E2 T1 X2 T2 

Keterangan: 

E1 : kelompok eksperimen pertama (pendekatan pemecahan masalah) 

E2 : kelompok eksperimen kedua (pembelajaran dengan diskusi kelompok) 

 T1 : pretest angket sikap mahasiswa 

 T2 : posttest angket sikap mahasiswa 

X1 : pendekatan pemecahan masalah 

 X2 : pembelajaran dengan diskusi kelompok 

 

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) Beberapa kelompok belajar (kelas) 

diambil secara acak untuk menentukan kelompok eksperimen atau pembanding. 2) Memberikan pretest 

angket sikap mahasiswa kepada masing-masing kelompok pada waktu bersamaan. 3) Melakukan 

pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah pada kelas eksperimen yang pertama dan 

pendekatan presentasi-diskusi kelompok pada kelompok kedua. 4) Memberikan posttest angket sikap 

mahasiswa kepada kedua kelompok pada waktu bersamaan. 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa PGSD semester IV di Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa Yogyakarta pada mata kuliah matematika kelas atas.  Dari masing-masing kelas diundi 

secara acak yang dijadikan sebagai subjek penelitian sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data adalah pemberian angket. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai sikap positif mahasiswa. Analisis data 

dilakukan untuk mengetahui efektif tidaknya pendekatan pemecahan masalah dan pembelajaran dengan 

diskusi kelompok ditinjau dari sikap positif mahasiswa. Data yang dianalisis dengan one sample t-test  ini  

adalah  data  posttest. Sebelum dianalisis, data tersebut harus memenuhi uji asumsi yaitu uji normalitas, 

dan homogenitas varians. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Deskripsi data pada penelitian ini meliputi data mengenai sikap positif mahasiswa terhadap 

pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil ujicoba yang telah dilaksanakan pada mahasiswa PGSD 

kelas 4C dan 4F Universitas Sarjanawiyata yang telah menempuh mata kuliah masalah pembelajaran 

matematika SD maka diperoleh instrumen sikap yang valid dan reliabel. 

Angket sikap diberikan pada dua kelas lain, yaitu kelas 4A sebanyak 50 orang dan 4B sebanyak 50 

orang. Hasil penelitian yang diperoleh berupa data kuantitatif berupa skor hasil angket dan skor hasil 

belajar. Data skor hasil nantinya akan menggambarkan pencapaian sikap positif mahasiswa yang akan 

dimasukkan dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. Data hasil wawancara yang dikombinasikan 

dengan hasil pekerjaan mahasiswa akan memberikan gambaran lebih mendalam mengenai pemahaman, 

pola pikir, dan sikap positif mahasiswa terhadap pembelajaran matematika. Skor angket sikap yang 

diperoleh dideskripsikan pada Tabel 2 sebagai berikut. 
TABEL 2. DESKRIPSI SKOR ANGKET SIKAP  

Kelas N Rata-rata Var. Min. Maks. 

Eksperimen 50 114.04 36.121 105 134 

Kontrol 50 107.18 62.844 80 128 
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Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa skor sikap terendah dan tertinggi yang didapat oleh kelas 

eksperimen (pendekatan pemecahan masalah) adalah 105 dan 134 dengan rata-rata 114,04. Untuk kelas 

kontrol (diskusi kelompok) skor sikap terendah dan tertinggi adalah 80 dan 128 dengan rata-rata 107,18. 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata skor yang diperoleh kelas dengan pembelajaran 

pendekatan pemecahan masalah lebih tinggi daripada rata-rata skor yang diperoleh kelas dengan 

pembelajaran diskusi kelompok. Data tentang sikap siswa yang diperoleh dari angket selanjutnya 

dikelompokkan menjadi 5 kategori berdasarkan mean dan standar deviasi. Ringkasan analisisnya 

disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut. 
TABEL 3. HASIL ANALISIS ANGKET SIKAP 

Interval Skor (X) Kategori Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

105 < X ≤ 140 Sangat Tinggi 46 29 

93 < X ≤ 105 Tinggi 4 17 

58 < X ≤ 93 Sedang 0 4 

35 < X ≤ 58 Rendah 0 0 

0≤ X ≤ 35 Sangat Rendah 0 0 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa dari kelas kontrol (diskusi kelompok) terdapat 29 

mahasiswa yang memiliki sikap pada kategori sangat tinggi, 17 mahasiswa memiliki sikap pada kategori 

tinggi, 4 mahasiswa memiliki sikap pada kategori sedang, dan tidak ada mahasiswa yang memiliki sikap 

pada kategori rendah maupun sangat rendah. Untuk kelas eksperimen (pendekatan pemecahan masalah) 

terdapat 46 mahasiswa yang memiliki sikap pada kategori sangat tinggi, 4 mahasiswa memiliki sikap 

pada kategori tinggi, dan tidak ada mahasiswa yang memiliki sikap pada kategori sedang, rendah, maupun 

sangat rendah.  

Adapun analisis data nya sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas skor angket sikap dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas yang 

digunakan dalam penelitian terhadap sikap positif pada pembelajaran matematika berdistribusi 

normal atau tidak. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov yang dihitung menggunakan program SPSS. Langkah-langkah uji 

normalitas sebagai berikut : 

a) Hipotesis 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b) Taraf signifikansi (α), yaitu α = 0,05 

c) Kriteria penolakan H0 

Proses pengambilan keputusan menggunakan nilai Sig. yaitu apabila nilai Sig. < 0,05 

maka H0 ditolak. 

d) Analisis 
TABEL 4. DATA UJI NORMALITAS DENGAN UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV 

Kelas Data Sig. Kesimpulan 

Eksperimen Skor Sikap 0,668 Data berdistribusi normal 

Kontrol Skor Sikap 0,590 Data berdistribusi normal 

 

Data hasil uji normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov disajikan pada Tabel 4. Hasil 

pengujian kelas eksperimen (pendekatan pemecahan masalah) dari data skor angket 

sikap diperoleh nilai Sig. = 0,668 > 0,05, maka H0 diterima dan hasil pengujian kelas 

kontrol (diskusi kelompok) dari data skor angket sikap diperoleh nilai  Sig. = 0,590 > 

0,05, maka H0 diterima. 

e) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan uji Kolmogorov Smirnov, baik data pada kelas 

eksperimen (pendekatan pemecahan masalah) maupun kelas kontrol (diskusi 

kelompok), keduanya memberikan hasil H0 diterima. Hal ini berarti keduanya sama-

sama berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas Variansi 
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Setelah diuji normalitasnya, data skor angket sikap kemudian diuji homogenitas untuk 

mengetahui apakah data dari kedua kelas dalam penelitian terhadap sikap positif mahasiswa 

homogen atau tidak. Berikut ini disajikan perhitungan uji homogenitas varians data skor 

angket sikap antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan bantuan program SPSS. 

Langkah-langkah uji homogenitas varians sebagai berikut. 

a) Hipotesis 

H0 :   
  =   

  (varians homogen) 

H1 :   
    

  (varians tidak homogen) 

b) Taraf signifikansi ( ) yaitu       

c) Kriteria penolakan H0 

Proses pengambilan keputusan menggunakan nilai Sig. Apabila nilai Sig. < 0,05 maka 

H0 ditolak. 

d) Analisis 
 

TABEL 5. DATA UJI HOMOGENITAS 

Data Signifikansi (Sig.) Kesimpulan 

Skor Sikap 0,147 Homogen 

 

Berdasarkan Tabel 5, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% tampak bahwa 

nilai sig = 0,147 > 0,05, maka H0 diterima.  

e) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pada analisis dengan uji Levene, diperoleh hasil bahwa H0 diterima. 

Hal ini berarti kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol) memiliki variansi yang 

homogen.  

3. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, data angket yang diperoleh kemudian 

diuji hipotesis dengan menggunakan uji independent sample t test. Langkah pengujian 

hipotesisnya sebagai berikut. 

a) Hipotesis 

H0 :       (pembelajaran matematika menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

tidak lebih efektif daripada pembelajaran matematika menggunakan diskusi kelompok 

ditinjau dari sikap positif mahasiswa). 

H1 :       (pembelajaran matematika menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

lebih efektif daripada pembelajaran matematika menggunakan diskusi kelompok 

ditinjau dari sikap positif mahasiswa). 

b) Taraf signifikansi ( ) yaitu        

c) Kriteria penolakan H0 

Proses pengambilan keputusan menggunakan nilai Sig. Apabila nilai Sig. < 0,05 maka 

H0 ditolak. 

d) Analisis 
TABEL 6. UJI INDEPENDENT SAMPLE T-TEST SIKAP POSITIF MAHASISWA 

Data Signifikansi (Sig.) Keterangan 

Skor Sikap 0,000 H0 diterima 

 

Data hasil uji independent sample t-testdapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6, 

dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% tampak bahwa nilai Sig. = 0,000 < 0,05, 

maka H0 ditolak.  

e) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pada analisis dengan uji independent sample t-test, diperoleh hasil 

bahwa H0 ditolak. Hal ini berarti pembelajaran matematika menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah lebih efektif daripada pembelajaran matematika menggunakan 

diskusi kelompok ditinjau dari sikap positif mahasiswa. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka pembelajaran dengan pendekatan pemecahan 

masalah lebih efektif dari pembelajaran dengan diskusi kelompok. Hal ini disebabkan karena langkah-

langkah dan peran guru pada pembelajaran matematika dengan pendekatan pemecahan masalah 

dapat dirangkum pada Tabel 7 sebagai berikut. 
TABEL 7. LANGKAH-LANGKAH PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

Fase Indikator Peran Guru 

1 Orientasi siswa pada 

masalah 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

b. Guru menghadirkan masalah kepada siswa baik secara 

kelompok ataupun individu 

2 Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

a. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi dari 

situasi yang telah dihadirkan dan membantu siswa untuk 

mengetahui adanya masalah. 

b. Guru mendampingi siswa dalam mengidentifikasi syarat 

yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 

c. Guru mendampingi siswa dalam menentukan langkah yang 

akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

d. Guru mendampingi siswa dalam menggunakan langkah 

yang telah dipilih. 

3 Menyajikan dan 

mengembangkan hasil 

karya 

a. Guru meminta perwakilan siswa untuk menyajikan hasil 

penyelesaian masalah di papan tulis. 

b. Guru memancing kelompok siswa yang menyajikan hasil 

penyelesaian masalah di papan tulis dan kelompok yang 

lainnya dengan pertanyaan yang mengarah pada langkah 

penyelesaian lain selain yang di tulis di papan tulis.  

4 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan dan proses yang digunakan. 

 

Langkah-langkah pada tabel 7 menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang 

mengaktifkan mahasiswa dapat meningkatkan sikap positif mahasiswa terhadap pembelajaraan 

matematika, dan ketika sikap meningkat maka dapat pula menambah ketertarikan terhadap 

pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika yang berlangsung dengan pendekatan 

pemecahan masalah, mahasiswa menyediakan masalah yang kemudian dianalisis dan diselesaikan 

dengan bekerjasama dan bertukar pikiran dengan mahasiswa yang lain. Dalam hal ini mahasiswa 

menghargai pendapat teman yang lain dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini, 

kemudian menyampaikan apa yang telah diperoleh dengan presentasi di kelas.  

Pada pembelajaran dengan diskusi kelompok terdapat 29 mahasiswa yang memiliki sikap pada 

kategori sangat tinggi, 17 mahasiswa memiliki sikap pada kategori tinggi, 4 mahasiswa memiliki sikap 

pada kategori sedang, dan tidak ada mahasiswa yang memiliki sikap pada kategori rendah maupun sangat 

rendah. Sedangkan pada pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah terdapat 46 mahasiswa 

yang memiliki sikap pada kategori sangat tinggi, 4 mahasiswa memiliki sikap pada kategori tinggi, dan 

tidak ada mahasiswa yang memiliki sikap pada kategori sedang, rendah, maupun sangat rendah. Hal ini 

menunjukkan sikap positif pada masing-masing kategori lebih efektif pada pembelajaran dengan 

pendekatan pemecahan masalah. 

Obyek sikap positif mahasiswa yang diteliti terdiri dari 3 obyek yaitu pembelajaran matematika, 

dosen, dan sumber belajar. Pada pembelajaran dengan diskusi kelompok, rata-rata hasil angket sikap 

positif terhadap pembelajaran matematika yaitu 152,5; rata-rata hasil angket sikap positif terhadap dosen 

yaitu 154,9; dan rata-rata hasil angket sikap positif terhadap sumber belajar yaitu 150,75. Pada 

pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah, rata-rata hasil angket sikap positif terhadap 

pembelajaran matematika yaitu 161,4; rata-rata hasil angket sikap positif terhadap dosen yaitu 163,7; dan 

rata-rata hasil angket sikap positif terhadap sumber belajar yaitu 164,3. Berdasarkan hal tersebut pada 

kelas dengan pembelajaran diskusi kelompok rata-rata tertinggi adalah rata-rata hasil angket sikap positif 

terhadap dosen, sedangkan pada kelas dengan  pendekatan pemecahan masalah rata-rata tertinggi adalah 

rata-rata hasil angket sikap positif terhadap sumber belajar. 
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Hal ini senada dengan [10] mengemukakan beberapa keunggulan pembelajaran dengan pendekatan 

pemecahan masalah sebagai berikut: (a) pendekatan pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup 

bagus untuk memahami isi pelajaran, (b) pendekatan pemecahan masalah dapat menantang kemampuan 

siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, (c) pendekatan 

pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, (d) pendekatan pemecahan 

masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah 

dalam kehidupan nyata, (e) pendekatan pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka 

lakukan, (f) pendekatan pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata 

pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan 

hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku–buku saja, (g) pendekatan pemecahan masalah dianggap 

lebih menyenangkan dan disukai siswa, (h) pendekatan pemecahan masalah dapat mengembangkan 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan 

dengan pengetahuan baru, dan (i) pendekatan pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Selain itu, [11] 

mengemukakan “A change in pedagogy is needed to improve student attitudes toward mathematics. 

Changes at the college level are necessary to increase student’s interest in mathematics”. Hal ini berarti 

bahwa pembelajaran yang mengaktifkan siswa dapat meningkatkan sikap terhadap matematika dan sangat 

penting untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa terhadap matematika. Lebih lanjut, [12] 

mengemukakan “If students have good attitudes about learning math, they will be more likely to 

understand the concepts which will help them develop confidence in their ability to work mathematical 

operations”. Artinya apabila siswa mempunyai sikap positif maka dapat memahami konsep yang ada dan 

dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyelesaikan perhitungan matematika. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut. Rata-rata skor yang diperoleh kelas dengan pembelajaran pendekatan pemecahan masalah lebih 

tinggi daripada rata-rata skor yang diperoleh kelas dengan pembelajaran diskusi kelompok yaitu 114,04 > 

107,07.Pada kelas dengan metode diskusi kelompok terdapat 29 mahasiswa yang memiliki sikap pada 

kategori sangat tinggi, 17 mahasiswa memiliki sikap pada kategori tinggi, 4 mahasiswa memiliki sikap 

pada kategori sedang, dan tidak ada mahasiswa yang memiliki sikap pada kategori rendah maupun sangat 

rendah. Sedangkan pada kelas dengan pendekatan pemecahan masalah terdapat 46 mahasiswa yang 

memiliki sikap pada kategori sangat tinggi, 4 mahasiswa memiliki sikap pada kategori tinggi, dan tidak 

ada mahasiswa yang memiliki sikap pada kategori sedang, rendah, maupun sangat rendah. 

Berdasarkan hasil dan temuan yang diperoleh, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut.  Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

hendaknya diterapkan kembali oleh dosen sebagai alternative dalam melakukan pembelajaran dengan 

menambah inovasi pada pembelajaran matematika.Bagi peneliti lain yang akan meneliti sikap positif 

mahasiswa terhadap pembelajaran matematika maka dapat diberikan pembelajaran dengan pendekatan 

pemecahan masalah dengan menggunakan variasi metode lain yang mendukung. 
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