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Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

peningkatan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh metode 

pembelajaran Brainstroming lebih tinggi dari pada siswa yang memperoleh metode 

ekspositori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen. 

Kelas eksperimen memperoleh pembelajaran dengan metode pembelajaran 

Brainstroming dan kelas kontrol memperoleh pembelajaran dengan metode 

ekspositori. Data penelitian ini diperoleh melalui tes kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa, angket, lembar observasi dan jurnal harian. Hasil penelitian ini 

adalah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model Brainstroming lebih tinggi daripada siswa 

yang memperoleh metode ekspositori. 

 

Kata kunci: Pemecahan Masalah Matematis, Metode Brainstroming 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Matematika adalah pelajaran yang penting untuk setiap jenjang pendidikan dalam segala aspek. 

Pada penerapan proses pembelajaran  matematika di kelas, umumnya para guru matematika  masih 

cenderung  berkonsentrasi pada latihan penyelesaian soal yang bersifat prosedural. Salah satu fokus dari 

tujuan pembelajaran matematika adalah siswa memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah. 

Kemampuan menyelesaikan masalah akan sangat bermanfaat manakala siswa dihadapkan dengan 

permasalahan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengembangkan  kemampuan 

tersebut, siswa perlu dilatih untuk menyelesaikan permasalahan matematika baik berupa masalah 

konseptual maupun kontekstual [1]. Dengan demikian kemampuan pemecahan masalah dapat membantu 

seseorang dalam kehidupan nyata. Melalui aspek-aspek kemampuan matematika seperti penerapan aturan 

pada masalah tidak rutin, penemuan pola, penggeneralisasian, komunikasi matematis dan lain-lain dapat 

dikembangkan secara lebih baik [2]. 

Penerapan proses pembelajaran matematika di kelas mempunyai peran yang sangat penting, umumnya 

para guru matematika  masih cenderung  berkonsentrasi pada latihan penyelesaian soal yang bersifat 

prosedural dan mengakomodasi pengembangan kemampuan berpikir tingkat rendah dan kurang dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Perbaikan pada proses pembelajaran dengan 

pemilihan metode yang tepat sangatlah diperlukan. Adapun metode yang diharapkan tepat untuk 

meningkatkan pemecahan masalah matematis siswa adalah metode brainstorming. Berdasarkan hal diatas, 

penulis berkeinginan untuk memberikan informasi mengenai peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa dengan metode brainstorming 
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II. METODE PENELITIAN 

Langkah penyelidikan yang tepat dalam penyelesaian masalah ini adalah dengan menggunakan 

pedoman metode penelitian. Dalam mendefinisikan bahwa metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan yang telah ditentukan [3]. Proses pemecahan masalah yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Penelitian ini melibatkan dua 

kelas yang diteliti tentang kemampuan pemecahan masalah matematis siswa,  satu kelas sebagai kelas 

eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Desain kuasi eksperimen dari penelitian ini dapat 

digambarkan seperti berikut: 

 

 

Kelas Eksperimen  :  O X O 

                 -------------------------- 

Kelas Kontrol  : O  O 

 

Keterangan: 

O  : Pretes dan Postes kemampuan pemecahan masalah matematis. 

X  : Perlakuan kelas eksperimen berupa metode Brainstroming. 

 

Terdapat dua variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Untuk kelas eksperimen, yang berperan sebagai variabel bebas adalah metode Brainstroming, 

sedangkan yang berperan sebagai variabel terikat adalah kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. Untuk kelas kontrol, yang berperan sebagai variabel bebas adalah metode ekspositori, sedangkan 

yang berperan sebagai variabel terikat adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. 

Terdapat juga instrumen yang akan dikembangkan berupa instrumen pembelajaran yang terdiri dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS), Seluruh instrumen tersebut 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam penelitian 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemecahan masalah matematis siswa 

yang memperoleh model pembelajaran Brainstroming dengan siswa yang memperoleh metode 

ekspositori dan mengetahui sikap siswa terhadap model pembelajaran Brainstroming. Subjek penelitian 

ini terdiri dari dua kelas yang berasal dari salah satu SMP di Kabupaten Bandung Barat, dengan satu kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing terdiri dari 37 

siswa. 

Proses penelitian dilakukan selama enam kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, kedua kelas 

diberikan tes awal (pretes), pertemuan kedua sampai dengan pertemuan kelima kedua kelas diberikan 

perlakuan atau pembelajaran dan pada pertemuan keenam, kedua kelas diberikan tes akhir (postes). Data 

yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Pengolahan data 
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kuantitatif menggunakan bantuan software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20.0 for 

windows. 

Pretes diberikan kepada masing-masing kelas, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 

dari kedua kelas tersebut sebelum mendapatkan pembelajaran. Oleh karena itu, data hasil pretes diuji 

untuk menunjukkan kesamaan dua rata-rata. Untuk mengetahui seberapa besar pencapaian kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa digunakan data postes. Data postes diperoleh dengan memberikan 

tes akhir pada kedua kelas setelah mendapatkan materi dan setelah mendapatkan perlakuan pembelajaran 

model Brainstroming dan metode Ekspositori. 

                  Tabel. 1 

     Hasil Pengolahan Data 

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pre Tes Post Test Pre Tes Post Test 

16.83 39.62 15.43 33.43 

 

Instrumen non tes dalam penelitian ini adalah angket. Angket ini diisi oleh siswa pada kelas 

Eksperimen setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Perhitungan skor sikap siswa dimulai dengan 

menghitung rata-rata masing-masing penyataan, baik positif maupun nagatif. Angket skala sikap ini 

terdiri dari 12 pernyataaan. Berikut adalah skor data angket tiap siswa tehadap pembelajaran 

Brainstroming untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Tabel 2 

Rekapitulasi Kategori sikap Siswa 

No Kategori 
Jumlah 

Siswa 

1 Positif 28 

2 Negatif 9 

  

Diketahui bahwa 28 siswa memberikan sikap positif dan 9 siswa memberikan sikap negatif. Hal 

ini menunjukan 75,67% siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran matematika dengan 

model Brainstroming untuk meningkat kemampuan pemecahan masalah, dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa hampir seluruh siswa memberikan respon yang positif.  

Analisis Data Hasil Observasi 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Guru 

Pengamatan terhadap aktivitas guru dilakukan pada setiap pertemuannya. Pengamatan yang 

dilakukan seputar penampilan guru dalam proses pembelajaran dikelas eksperimen. Hasil observasi 

terdapat pada data hasil penelitian, dapat terlihat bahwa setiap aktivitas guru selama proses pembelajaran 

berjalan baik, tetapi ada beberapa pertemuan masih terdapat tahapan yang tidak terlaksana. Pada 
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pertemuan pertama guru tidak melaksanakan tahap verifikasi, membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan pembelajaran pada hari itu dan memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah. Pada pertemuan 

kedua guru tidak melaksanakan tahap pemberian pekerjaan tugas untuk dikerjakan dirumah dan 

menginformasikan pokok bahasan selanjutnya, hal ini dikarenakan masih beradaptasi dalam pelaksanaan 

penelitian tersebut, dan peneliti kurang dapat mengalokasikan waktu dengan optimal. Namun pada 

pertemuan selanjutnya proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. 

 

Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa 

 Pengamatan juga dilakukan terhadap aktivitas siswa pada setiap pertemuannya. Pengamatan 

yang dilakukan seputar kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil observasi siswa terdapat pada 

data hasil penelitian, terlihat bahwa setiap aktivitas siswa selama proses pembelajaran berjalan baik. Pada 

pertemuan pertama ada beberapa tahap yang tidak terlaksana oleh siswa yaitu siswa tidak menerima 

verifikasi guru, tidak membuat rangkuman pada pembelajaran hari tersebut dan siswa tidak 

memperhatikan guru ketika menyampaikan tugas, hal ini dikarena guru belum dapat mengalokasikan 

waktu sebaik mungkin sehingga siswa tidak melewati tahap pembelajaran tersebut. Pada pertemuan kedua 

siswa tidak melewati tahap membuat rangkuman pada pembelajaran hari tersebut hal ini dikarenakan 

alokasi waktu dalam pembelajaran yang belum dapat disesuaikan. Namun pada pertemuan selanjutnya 

proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. 

 

Analisis Hasil Data Jurnal Harian Siswa 

Analisis jurnal harian siswa ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pendapat, saran, 

dan komentar siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan guna memperbaiki 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Berdasarkan jurnal harian siswa, terlihat bahwa tujuan 

pemberian materi tersampaikan dengan baik. Pendapat siswa tentang pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran Brainstroming sangat bervariasi. Sebagian besar siswa memberikan 

sikap yang positif terhadap pembelajaran Brainstroming karena siswa dapat berdiskusi bersama teman 

dan mengemukakan pendapatnya kepada sesama temannya, selain itu dengan adanya presentasi didepan 

kelas, siswa lebih berani untuk berbicara didepan kelas dan mengemukakan pendapatnya. Alasan siswa 

memberikan sikap positif adalah pembelajaran yang dilaksanakan membuat mereka senang, mudah 

dimengerti, lebih bersemangat dan termotivasi. 

Pembahasan 

 Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh model 

pembelajaran Brainstroming apakah lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh metode pembelajaran 

ekspositori, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan pretes atau tes awal kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan analisis data 

terhadap data pretes diperoleh rata-rata skor pretes kelas eksperimen adalah 16,83 dengan skor maksimal 

41,00 dan minimumnya 1,00 sedangkan pada rata-rata skor pretes kelas kontrol adalah 15,43 dengan skor 

maksimal 42,00 dan minimumnya 6,00. 

 Dari deskripsi data tersebut, terlihat bahwa rata-rata kedua kelas sampel yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki rata-rata yang tidak jauh berbeda. Namun, untuk mengetahui apakah rata-rata 

kedua kelas sama secara signifikan atau tidak, dilakukan uji statistika berupa uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. Berdasarkan hasil analisis data pretes, diperoleh hasil data 

pretes kedua kelas penelitian tidak berdistribusi normal sehingga untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa maka akan dilakukan uji statistik nonparametrik yaitu uji Mann-

Whitney. Berdasarkan analisis uji Mann-Whitney diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan awal 
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pemecahan masalah matematis awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda secara 

signifikan. 

 Selanjutnya akan dilihat kemampuan akhir pemecahan masalah matematis kedua kelas sampel 

melalui analisis data hasil postes. Berdasarkan hasil analisis data terhadap data postes, diperoleh rata-rata 

skor postes kelas eksperimen adalah 39,62 dengan skor maksimal 77 dan skor minimum 17 sedangkan 

rata-rata skor postes pada kelas kontrol adalah 33,43 dengan skor maksimal 67 dan skor minimum 12. 

 Dari deskripsi data tersebut, terlihat bahwa rata-rata kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki rata-rata yang cukup berbeda. Namun, untuk mengetahui apakah rata-rata kedua 

kelas sama secara signifikan atau tidak, dilakukan uji statistika berupa uji normalitas, uji homogenitas, 

dan uji perbedaan dua rata-rata. Berdasarkan analisis data postes diperoleh hasil data postes kedua kelas 

penelitian berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Karena data postes kedua kelas 

penelitian berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, maka pengujian dilakukan 

menggunakan uji t tes sampel bebas (Independent Sampel T-Test). Dari hasil analisis terhadap uji t 

tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Untuk mengetahui  peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis, maka dilakukan 

analisis terhadap indeks gain. Berdasarkan hasil analisis data indeks gain, diperoleh rata-rata skor indeks 

gain kelas eksperimen adalah 0,28 sedangkan rata-rata skor indeks gain kelas kontrol adalah 0,22. dengan 

kata lain, rata-rata peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis kelas kontrol. 

Dari hasil pengolahan data pretes dan postes yang diberikan pada siswa, ada beberapa faktor 

yang menyebabkan rata-rata kelas sangat jauh dari skor maksimum diantaranya keefektifan belajar dan 

jumlah pertemuan yang tidak mencukupi. Dalam model pembelajaran Brainstroming, menggunakan 

teknik kelompok nominal, siswa dibentuk kelompok dengan anggota yang secara acak,  beberapa 

pertemuan mereka yang merasa tidak nyaman dengan anggota kelompoknya sendiri, hal ini menyebabkan 

kurang kosentrasi dan fokus akan berlangsung pembelajaran sehingga menganggu keefektifan belajar 

teman-teman yang lain. Adapun alasan lain yang mendukung rendahnya rata-rata kelas adalah pertemuan 

yang sangat singkat akan model pembelajaran ini sangat berpengaruh terhadap hasil. Hasil yang di 

peroleh akan maksimal jika pertemuan dikemas menjadi enam pertemuan dalam pembelajaran, karna 

materi yang diberikan juga tidak sedikit serta tidak mudah sehingga siswa juga kurang memahami secara 

mendalam terhadap pembelajaran yang diberi. 

Model pembelajaran Brainstroming dapat meningkatkan pemecahan masalah matematis siswa 

adalah tahap-tahap pembelajaran Brainstroming sudah meliputi indikator pemecahan masalah matematis. 

Pembelajaran Brainstroming tahap pertama pada penelitian ini adalah tahap Orientasi, dimana guru 

menyajikan masalah atau situasi baru kepada siswa melalui LKS yang sebelumnya siswa dibentuk 

kelompok secara acak. Tahap Orientasi ini siswa sudah mulai berpikir dan memahami permasalah yang 

diberikan oleh guru. Pada tahap kedua siswa yang telah berkumpul pada kelompok masing-masing 

diminta untuk mengidentifikasi dan menyelidiki permasalahan yang diperoleh dari masalah dan situasi. 

Pada tahap ini diskusi antar anggota kelompok dimana mereka merencanakan pemecahan masalah dan 

menghubungkan data yang terdapat pada soal lalu diselesaikan secara berkelompok. Tahap ketiga adalah 

siswa diminta untuk mengungkapkan dan menuliskan pendapat berupa jawaban atas permasalahan yang 

diberikan pada lembar LKS. Adapun peran guru disini berkeliling untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan. Selanjutnya siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk memilih gagasan 

yang mana yang terbaik. Tahap kelima yaitu tahap sintesis, dimana perwakilan setiap kelompok 

mempersentasi hasil diskusi dan siswa lainnya mengajukan pertanyaan apabila tidak mengerti. Tahap 

selanjutnya adalah guru melakukan pemilihan keputusan terhadap gagasan yang diungkapkan sebagai 

pemecahan masalah yang terbaik. Pada tahap ini siswa dapat memeriksa kembali hasil jawaban yang telah 
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dibuat dan siswa juga menerima verifikasi dari guru. Selain tahap-tahap pembelajaran Brainstroming 

berkaitan dengan pemecahan masalah matematis, pada pembelajaran Brainstroming berlangsung, peneliti 

juga memberikan LKS yang berisikan soal-soal pemecahan masalah matematis.  

Berdasarkan pemaparan di atas model pembelajaran Brainstroming dapat membuat siswa dapat 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematisnya. Hal ini terlihat dari peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis yang tergolong sedang terhadap pembelajaran dengan model 

Brainstroming dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran metode ekspositori. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis data serta pembahasan, terhadap pelaksanaan 

penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis  siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model 

Brainstroming lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh metode ekspositori. Kualitas peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sesudah diberi pembelajaran dengan model 

Brainstroming termasuk dalam kategori sedang, dan siswa memberikan sikap positif terhadap model 

pembelajaran Brainstroming. 

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut. 

Agar dapat lebih meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa secara signifikan 

penerapan model pembelajaran Brainstroming. Maka harus diperhatikan oleh guru atau peneliti 

selanjutnya adalah alokasi waktu yang cukup dan materi yang digunakan bersifat aplikatif dalam 

kehidupan sehari-hari. Perlu adanya kajian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya mengenai 

implementasi pembelajaran  matematika dengan model Brainstroming untuk pokok bahasan, kemampuan 

dan populasi lain. 
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