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ABSTRACT 

 The objective of this research is to find out the different effect of 
instructional approaches and formative test forms. This research was 
conducted in SDN 117 and MIN II Palembang. The research employed the 
experimental method using 2 x 2 factorial design with 72 students taken 
randomly through multi-stage sampling technique. 

The results of the research, by controlling the students’ intelligence, 
indicate that  (1) the mathematics achievement in the group of students 
tested by essay items is higher than the group of students tested by multiple 
choice items; (2) the students’ mathematics achievement in PMRI 
(Pendidikan Matematika Realistik Indonesia or  Indonesian Realistic 
Mathematics Education)  class is lower than that of in Conventional class; (3) 
There is a significant interaction effect between the instructional approaches 
and the formative test forms onto the primary school students’ mathematics 
achievement; (4) in group of students tested by essay items, the students’ 
mathematics achievement in PMRI class is higher than that of in 
Conventional class; (5) in group of students tested by multiple choice items, 
the students’ mathematics achievement in Conventional class is higher than 
that of in PMRI class; (6) in PMRI class, the mathematics achievement in the 
group of students tested by essay items is higher than that of in the group of 
students tested by multiple choice items;(7) in Conventional class, the 
mathematics achievement in the group of students tested by multiple choice 
items is higher than that of in the group of students tested by essay items. 

Based on these findings, it can be concluded that instructional 
approaches and formative test forms give effects on students’ mathematics 
achievement by controlling primary school students’ intelligence. So, it is 
recommended that the primary school teachers implement the PMRI 
approach as one of inovation approaches in teaching mathematics. Also, it 
suggested to the mathematics teachers to use formative test forms. 

 
                                                 
1  Dosen Tetap pada Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Sriwijaya. 
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PENDAHULUAN 
Mata pelajaran Matematika sangatlah penting untuk diberikan kepada 

semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar sampai pada perguruan  tinggi. 
Salah satu tujuannya, menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
adalah  untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 
analitis, sistematis, kritis, dan kreatif.  

Matematika adalah ilmu dasar yang mendasari berbagai ilmu 
pengetahuan lain. Oleh karena itu, Matematika berperan penting dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan. Matematika menjadi dasar dalam 
pengembangan ilmu. Kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari peran 
Matematika. Perkembangan ilmu dan teknologi sebagai hasil dari 
kemampuan  berpikir logis, kritis, dan analitis. Dengan adanya kemampuan 
tersebut, manusia memiliki dorongan ingin tahu dan memecahkan setiap 
persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu, Matematika sangatlah 
berperan penting dalam setiap aspek kehidupan manusia.  

Masalah utama yang sering dihadapi dalam pembelajaran Matematika 
di sekolah yaitu  Matematika dirasakan sulit oleh siswa karena banyak guru 
yang mengajarkan Matematika dengan materi dan metode yang tidak 
menarik, dimana guru menerangkan, sementara siswa hanya mencatat 
(Zulkardi, 2000: 20). Senada dengan pendapat di atas, Russefendi (1989:15) 
mengemukakan bahwa pelajaran Matematika pada umumnya merupakan 
pelajaran yang tidak disenangi oleh anak-anak. 

 Permasalahan inti dalam pendidikan Matematika di Indonesia yaitu 
rendahnya mutu pendidikan Matematika di Indonesia yang ditunjukkan 
dengan rendahnya prestasi siswa baik pada skala Nasional (UN), maupun 
Internasional (TIMSS, PISA). Untuk TIMSS  (pada tahun 2007, Indonesia 
berada pada urutan ke 36  dari 48 negara), sedangkankan untuk PISA (pada 
tahun 2006, Indonesia berada pada urutan ke 52  dari 57 negara).   
Rendahnya prestasi siswa tersebut terkait dengan komponen-komponen 
pembelajaran Matematika di sekolah, diantaranya kurikulum, media, 
pendekatan, dan evaluasi (Zulkardi, 2005: 25). 

Saat ini pembelajaran Matematika yang digunakan di beberapa 
Sekolah Dasar (SD) di kota Palembang masih menggunakan pendekatan  
konvensional. Pembelajaran Matematika masih didominasi metode ceramah 
dan pemberian tugas. Siswa kurang dilibatkan sepenuhnya dalam 
pembelajaran dan tidak dilatih untuk menggali dan mengolah informasi, 
mengambil keputusan secara tepat, dan memecahkan masalah. Siswa juga 
kurang dilatih  untuk mengkonstruksi dan  menemukan sendiri konsep dan 
rumus yang ada. Siswa hanya sebagai penerima informasi sehingga 
membuat   kecakapan berpikir siswa rendah atau dengan kata lain 
pembelajaran dirasakan kurang bermakna. Pendidikan Matematika di 
Indonesia pada umumnya masih merupakan pendidikan Matematika 
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konvensional yang banyak ditandai oleh sifatnya yang mekanistik atau 
strukturalistik.    

Hal ini  kontras dengan tujuan pembelajaran Matematika seperti yang 
termuat dalam KTSP yaitu melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik 
kesimpulan. Seperti melalui kegiatan penyelidikan eksplorasi, eksperimen, 
menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten, dan inkonsistensi.  

Zulkardi (2000: 9-10) mengatakan, guru dituntut untuk menerjemahkan 
tujuan-tujuan kurikulum ke dalam materi yang akan dipelajari siswa hingga 
mudah dimengerti dengan membuat materi sendiri (bukan hanya 
menggunakan buku teks Matematika dari suatu penerbit buku) dan 
menggunakan teori pembelajaran yang sesuai dengan KTSP, yang salah 
satunya  yaitu PMRI (Pendidikan Matematika Realistik Indonesia). Dalam 
PMRI pembelajaran Matematika dimulai dari konteks atau situasi yang 
pernah dialami oleh siswa, sebagai titik awal pembelajaran Matematika dalam 
membantu siswa mengkonstruksi pengertian terhadap konsep Matematika . 

Menurut Marpaung (2003: 4), PMRI adalah suatu pendekatan 
pembelajaran Matematika yang berpusat pada siswa. Siswa dilatih untuk aktif 
berpikir dan berbuat. Pembelajaran mulai dari masalah-masalah yang nyata 
bagi siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan strategi 
belajarnya dengan berinteraksi dan bekerjasama dengan teman atau gurunya 
dan guru membantunya secara perlahan-lahan. Siswa dibimbing pada 
pembentukan konsep penyelesaian masalah, menekankan pada proses 
menemukan sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator dan moderator. 

Sejak akhir  tahun 2004, di Palembang telah dilakukan suatu ujicoba 
guna perbaikan mutu pendidikan Matematika di dua  sekolah, yaitu SDN dan 
MIN  dengan menggunakan pendekatan PMRI.  Pada saat penelitian ini 
dilakukan, kelas uji coba PMRI dilaksanakan  di kelas IV. 

Selain pendekatan, kualitas belajar juga bergantung kepada metode  
evaluasi yang diterapkan (Soedijarto, 1989: 36).  Dilihat dari metode evaluasi 
hasil pembelajaran, dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu: (1) evaluasi 
formatif, yang dilakukan secara kontinu, detil, dan dalam lingkungan materi 
yang terbatas, (2) evaluasi sumatif, yang dilakukan pada akhir pembelajaran 
dalam pencapaian materi yang lebih luas, sedangkan dilihat dari bentuk tes 
yang lazim digunakan adalah bentuk tes pilihan ganda dan bentuk tes uraian 
baik dalam evaluasi formatif maupun sumatif. Dimana evaluasi yang 
diberlakukan di kelas   bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi usaha 
perbaikan kualitas pembelajaran dalam konteks kelas (Djaali, 2004: 12). 
Berdasarkan hasil tersebut, guru dapat mengetahui apa yang masih perlu 
untuk dijelaskan kembali agar materi pelajaran dapat dikuasai lebih baik oleh 
siswa.  Tes formatif terdiri dari tes formatif positif dan tes formatif negatif. Di 
dalam tes formatif positif terdiri dari soal-soal yang banyak strategi dan 
banyak solusi, sehingga semua siswa diharapkan dapat mengerjakan walau 
dengan strategi yang berbeda, sedangkan tes formatif negatif  terdiri dari 
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soal-soal yang sulit seperti soal Ujian Sekolah, sehingga banyak siswa yang 
tidak mampu menjawabnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, jenis tes 
yang digunakan adalah tes formatif positif.  

Dilihat dari bentuknya, tes formatif dapat dibagi menjadi dua yaitu,     
(1) tes objektif dan (2) tes uraian. Ada beberapa jenis tes objektif, misalnya 
mengisi jawaban singkat, memasangkan benar salah, dan pilihan ganda. 
Butir pilihan ganda umumnya terdiri atas satu kalimat pernyataan atau 
kalimat pertanyaan dan beberapa pilihan jawaban yang disebut alternatif atau 
options. 

Tes objektif mempunyai beberapa keunggulan yang dapat digunakan 
dalam pembelajaran di sekolah. Pertama, tes objektif itu singkat dan siswa 
tidak perlu menulis banyak dalam menjawab. Kedua, materi dan tujuan 
pengajaran dapat terwakili dengan baik. Ketiga, tes objektif adalah reliabel. 
Keempat, tes objektif  dapat digunakan pada kelas dengan jumlah siswa 
yang banyak, dan dalam melakukan penyekoran dapat akurat, hanya 
menggunakan kunci jawaban yang dapat dilakukan oleh orang atau mesin 
(Brown dan Thornton, 1971: 174). 

Berbeda dengan tes objektif, tes subjektif atau yang biasa disebut 
dengan tes uraian adalah salah satu bentuk tes yang dalam pemberian skor 
dipengaruhi oleh opini  atau penilaian seseorang. Tes uraian menghendaki 
siswa merumuskan jawaban sendiri. Jadi siswa tidak memilih jawaban 
melainkan memberi jawaban dengan kata-katanya sendiri. 

Kebutuhan akan tes uraian adalah untuk mengembangkan secara 
penuh respon siswa. Keakuratan dan kualitas tanggapan (respon) harus 
dinilai (dipertimbangkan) oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan 
tentang materi yang diujikan, biasanya orang yang menulis butir soal itu. Tes 
uraian  digunakan untuk mengembangkan secara penuh kemampuan siswa 
dalam memberi tanggapan atas pertanyaan yang diberikan. Selain ingatan  
dan penerapan akan suatu konsep, ketajaman analisis dan interpretasi 
sangat diperlukan dalam menjawab tes uraian. Dengan tes uraian, guru 
dapat mengetahui apakah siswa telah menguasai suatu konsep atau belum 
dan sejauh mana daya analisis yang dimiliki oleh siswa. Hal ini tampak jelas 
dari jawaban siswa yang tertulis dalam lembar jawaban. Setiap langkah 
dalam menjawab pertanyaan dapat menjadi indikator sejauh mana 
penguasaan siswa. 

Kedua bentuk tes tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan 
masing-masing dan keduanya dapat diterapkan dalam mengevaluasi hasil 
belajar Matematika. Di samping sebagai umpan balik dari  kedua bentuk tes 
formatif tersebut akan diketahui seberapa besar efeknya terhadap hasil 
belajar Matematika. Lebih jelasnya, akan dilihat  apakah pola kebiasaan 
siswa dalam mengerjakan tes formatif bentuk tertentu berpengaruh terhadap 
hasil belajar Matematikanya.   
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Dalam rangka penentuan kebijakan ke depan dengan mengantisipasi 
perubahan-perubahan pada masa yang akan datang, perlu dilakukan 
pengkajian terhadap berbagai usaha yang sedang dilakukan sekarang ini. 
Dalam penelitian ini akan dikaji pengaruh faktor pendekatan pembelajaran 
dan evaluasi dikaitkan dengan hasil belajar Matematika siswa SD di 
Palembang, setelah mengurangi pengaruh linear intelegensi siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti perlu dilakukan  penelitian yang 
berjudul ”Pengaruh Pendekatan Pembelajaran dan Bentuk Tes Formatif  
terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SD di Palembang dengan 
Mengontrol Intelegensi Siswa”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 
1) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar Matematika antara kelompok 

siswa yang diajar menggunakan pendekatan PMRI  dan  kelompok siswa 
yang diajar menggunakan pendekatan konvensional, setelah mengontrol  
intelegensi siswa?  

2) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar Matematika antara siswa yang 
diberikan  bentuk tes uraian dan  siswa yang diberikan   bentuk tes pilihan 
ganda, setelah mengontrol  intelegensi siswa?  

3) Apakah terdapat pengaruh interaksi antara  pendekatan pembelajaran 
dan bentuk tes formatif terhadap hasil belajar Matematika setelah 
mengontrol  intelegensi  siswa? 

4) Untuk kelompok siswa yang diberikan bentuk tes uraian, apakah terdapat 
perbedaan hasil belajar Matematika antara kelompok siswa yang diajar 
dengan pendekatan PMRI dan  kelompok siswa yang diajar dengan 
pendekatan konvensional, setelah mengontrol  intelegensi  siswa?  

5) Untuk kelompok siswa yang diberi bentuk tes pilihan ganda, apakah 
terdapat perbedaan hasil belajar Matematika antara kelompok siswa yang 
diajar dengan pendekatan PMRI dan  kelompok siswa yang diajar dengan 
pendekatan konvensional, setelah mengontrol  intelegensi  siswa?  

6) Untuk kelompok  siswa yang diajar dengan pendekatan PMRI, apakah 
terdapat perbedaan hasil belajar Matematika antara kelompok siswa yang 
diberi bentuk tes uraian  dan  kelompok siswa yang diberi bentuk tes 
pilihan ganda, setelah mengontrol  intelegensi  siswa?  

7) Untuk kelompok  siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional, 
apakah terdapat perbedaan hasil belajar Matematika antara kelompok 
siswa yang diberi bentuk tes uraian  dan  kelompok siswa yang diberi 
bentuk tes pilihan ganda, setelah mengontrol  intelegensi  siswa?  

 
Deskripsi Teoretik 
Teori Belajar 

Secara umum, belajar adalah suatu aktifitas mental atau psikis yang 
berlangsung dalam interaksi yang aktif di lingkungan yang menghasilkan 
perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman keterampilan 
dan nilai sikap perubahan itu bersifat konstan dan berbekas  (Winkel, 1996: 
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59). Kalau belajar dikatakan kegiatan siswa maka mengajar dikatakan 
kegiatan guru. Jadi pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara 
individu dengan lingkungan yang di dalamnya terdapat unsur pemberi 
informasi/pengetahuan yaitu guru dan penerima informasi yaitu siswa. 
 Dalam diri manusia adanya sifat keingintahuan terhadap fenomena-
fenomena yang terjadi di lingkungannya. Keinginan tersebut yang mendorong 
dirinya berusaha mencari dan mendapatkan pengalaman baru. Dalam proses 
usaha mencari dan mendapatkan pengalaman baru, sebenarnya manusia 
telah melakukan kegiatan belajar. Dengan adanya pengalaman baru yang 
diperoleh dari hasil usaha tersebut, maka dalam diri manusia adanya 
pengalaman yang bertambah dan berkembang. Sehingga dari proses 
tersebut, adanya perubahan tingkah laku dalam diri manusia. Perubahan itu 
terwujud dengan adanya pemahaman, kemampuan, kebiasaan dan 
keterampilan yang bertambah. Oleh karena itu, belajar dapat diartikan 
sebagai proses yang berlangsung seumur hidup. Selama manusia masih 
hidup, kegiatan belajar akan tetap berlangsung yang membawa perubahan 
dalam dirinya.  

Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam proses 
pendidikan. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang pokok dalam 
keseluruhan proses pendidikan. Dalam arti berhasil tidaknya pencapaian 
tujuan dalam pendidikan  banyak bergantung pada bagaimana proses belajar 
yang dialami oleh peserta didik, baik ketika ia berada di lingkungan sekolah 
maupun di lingkungan rumah atau keluarga.  
 Syah (2003: 94) berpendapat bahwa belajar adalah key term (istilah 
kunci) yang paling pital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa 
adanya kegiatan belajar, maka tidak pernah ada pendidikan. Dengan 
demikian, pendidikan dan proses belajar merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan. Dalam pendidikan harus adanya kegiatan belajar dan 
kegiatan belajar sebagai wujud dari pendidikan.  
 Sebagian orang mengartikan belajar sebagai suatu kegiatan 
menghafal sejumlah fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk materi pelajaran. 
Sejalan dengan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa seorang yang telah 
belajar akan ditandai dengan banyaknya fakta-fakta yang dapat 
dihafalkannya. Guru yang berpendapat demikian akan merasa senang dan 
puas apabila anak didiknya telah dapat menghafal sejumlah fakta di luar 
kepala tanpa pengetahuan mengenai arti, hakikat, dan tujuan dari fakta-fakta 
tersebut, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa belajar itu sama 
dengan latihan. Hasil-hasil belajar akan tampak dalam keterampilan-
keterampilan tertentu sebagai hasil latihan. Misalnya, kita menghendaki agar 
siswa mahir dalam mata pelajaran Matematika, maka siswa tersebut harus 
banyak dilatih mengerjakan soal-soal latihan. Pandangan seseorang tentang 
belajar akan mempengaruhi terhadap tindakan-tindakannya yang 
berhubungan dengan belajar. Misalnya, seorang guru yang mengartikan 



viii 
 

belajar sebagi kegiatan menghafal fakta-fakta, maka akan lain cara 
mengajarnya dengan guru yang mengartikan belajar sebagai suatu proses 
penerapan prinsip (Slameto, 2003: 1). 

Slameto (2003: 2) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha 
yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku 
yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dari 
interaksi dengan lingkungannya. Lebih lanjut Slameto menyatakan bahwa 
perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: 1) perubahan terjadi secara sadar. 2) perubahan dalam belajar 
bersifat kontiniu dan fungsional. 3) perubahan dalam belajar bersifat positif 
dan aktif. 4) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 5) 
perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. 6) perubahan mencakup 
seluruh aspek tingkah laku. 
 
Teori Matematika  

Matematika adalah merupakan mata pelajaran yang sangat penting 
diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu Matematika dipelajari di 
setiap jenjang pendidikan. Matematika bertujuan menumbuhkembangkan 
kemampuan bernalar yaitu berpikir sistematis, logis, dan kritis dalam 
mengkomunikasikan gagasan atau dalam pemecahan masalah. 

Suriasumantri (1985: 190) menyatakan bahwa Matematika merupakan 
bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin 
kita sampaikan. Lambang-lambang Matematika akan memiliki arti apabila 
telah diberikan kepadanya. Tanpa makna tersebut, maka Matematika 
hanyalah kumpulan rumus-rumus yang mati. Lebih lanjut Suriasumantri 
menyatakan bahwa Matematika sebagai alat berfikir atau metode berfikir 
yang logis dan merupakan pengetahuan yang disusun secara konsisten 
berdasarkan logika deduktif. Berpikir deduktif merupakan proses 
pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis yang 
kebenarannya telah ditentukan atau yang didasarkan pada konsep 
sebelumnya. 
 
Hasil Belajar Matematika 

Belajar Matematika merupakan suatu aktifitas mental untuk memahami 
arti dari hubungan-hubungan dan simbol-simbol yang terkandung dalam 
Matematika secara sistematik, cermat, dan tepat, kemudian menerapkan 
konsep-konsep yang dihasilkan untuk memecahkan masalah dalam berbagai 
keadaan atau situasi nyata. Hasil belajar  yang dicapai oleh siswa ditunjukkan 
oleh perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan atau pemahaman, 
keterampilan, analisis, sintesis, evaluasi, serta nilai dan sikap. Perubahan 
yang dihasilkan dari belajar dapat berupa perubahan persepsi dan 
pemahaman, yang tidak selalu dilihat sebagai tingkah laku. Adanya 
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perubahan itu tercermin dalam prestasi belajar yang diperoleh siswa. Prestasi 
adalah bukti keberhasilan dari usaha yang dapat dicapai (Winkel, 1984: 102). 
Hasil belajar adalah seluruh kecakapan dan segala hal yang diperoleh 
melalui proses belajar mengajar di sekolah yang dinyatakan dengan angka 
dan diukur dengan menggunakan tes hasil belajar. 
  Bloom (1981: 18) menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil-hasil 
perubahan tingkah laku yang meliputi 3 (tiga) ranah, yaitu ranah kognitif 
(cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik 
(psychomotor domain). 
  Ditinjau dari proses pengukuran, dikatakan bahwa hasil belajar 
merupakan kecakapan nyata yang dapat diukur secara langsung dengan tes 
dan dapat dihitung hasilnya dengan angka. Hal ini berarti bahwa hasil belajar 
seseorang dapat diperoleh melalui seperangkat tes dan dengan hasil tes 
dapat memberikan informasi seberapa jauh kemampuan penyerapan materi 
oleh seseorang setelah mengikuti proses belajar.  
  Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar dalam penelitian ini 
adalah kemampuan siswa pada  ranah kognitif yang diperoleh setelah 
mengikuti proses pembelajaran yang terwujud dalam bentuk skor hasil 
belajar mata pelajaran Matematika.  
 
Pendekatan Pembelajaran 

Untuk menyelesaikan suatu persoalan pokok dalam memilih teknik 
belajar-mengajar diperlukan suatu pendekatan tertentu. Pendekatan itu 
merupakan titik tolak atau sudut pandang kita memandang seluruh masalah 
yang ada dalam program belajar-mengajar. Salah satu segi yang sering 
disoroti orang dalam pengajaran Matematika, pendekatan yang digunakan 
oleh pengajar Matematika yang berpengaruh pada pemilihan metode dan 
strategi atau teknik pengajarannya. Berhasil tidaknya suatu pengajaran 
Matematika sering kali dinilai dari pendekatan yang dipilih dan dilakukan oleh 
guru atau pengajar karena dengan pendekatan inilah kita dapat menentukan 
isi dan cara pengajaran Matematika. 

Anthony (1963: 7) mengidentifikasi perbedaan antara pendekatan, 
metode, dan teknik. Pendekatan adalah serangkaian asumsi yang bersifat 
aksiomatis tentang sifat dan hakikat. Metode adalah rencana teratur dan 
didasarkan atas suatu pendekatan yang dipilih. Apabila pendekatan bersifat 
aksiomatis maka metode bersifat prosedur. Teknik bersifat implementasional, 
yaitu apa yang sebenarnya terjadi di kelas untuk mencapai tujuan khusus. 
Teknik harus selaras dengan metode dan tidak boleh bertentangan dengan 
pendekatan. Dengan kata lain, ketiganya mempunyai hubungan yang 
hirarkis, teknik adalah penjabaran dari suatu metode, dan metode adalah 
penjabaran dari suatu  pendekatan. Salah satu contoh metode mengajar 
adalah metode pemecahan masalah, sedangkan salah satu contoh teknik 
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mengajar  adalah dengan cara diskusi. Sejalan dengan hal itu, bahwa 
pendekatan pembelajaran adalah gambaran dari teknik yang akan digunakan 
oleh guru atau pengajar atau cara yang dapat digunakan untuk memudahkan 
siswa belajar.  
 
Hakikat Pendekatan Pembelajaran PMRI (Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia) 
 Pembelajaran selama ini lebih berorientasi pada target, pembelajaran 
yang berorientasi pada kompetensi penguasaan materi, pembelajaran yang 
demikian akan kurang bermakna. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa 
pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan target materi telah terbukti 
berhasil dalam kompetensi “mengingat” jangka pendek, tetapi gagal dalam 
membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. 
Demikian pula dalam pembelajaran Matematika, isu-isu tentang 
kekurangberhasilan pembelajaran Matematika telah banyak dikemukakan 
oleh para pakar. 
 RME (Realistic Mathematics Education) banyak ditentukan oleh pandangan 
Hans Freudenthal tentang Matematika. Dua pandangan penting beliau 
adalah ‘mathematics must be connected to reality and mathematics as 
human activity’.  Pertama, Matematika harus dekat terhadap siswa dan harus 
relevan dengan situasi kehidupan sehari-hari siswa. Kedua, ia menekankan 
bahwa Matematika sebagai aktivitas manusia, sehingga siswa harus diberi 
kesempatan untuk belajar melakukan aktivitas semua topik dalam 
Matematika (Treffers, 1991: 56). Sejak tahun 2004, RME diadaptasi di 
Indonesia. Dimana disesuaikan dengan konteks Indonesia dengan nama 
PMRI. 

Dua tipe matematisasi diformulasikan secara ekplisit yaitu horizontal 
dan vertikal.  Pada horizontal,  siswa menggunakan Matematika sehingga 
dapat membantu mereka mengorganisasi dan menyelesaikan suatu masalah 
yang ada pada suatu situasi nyata.  Sebaliknya, pada tipe vertikal, dilakukan 
proses pengorganisasian kembali menggunakan Matematika itu sendiri.  
Gambar 1. berikut menunjukkan dua proses matematisasi yang berupa siklus 
dimana ‘real world ‘ tidak hanya sebagai sumber matematisasi tetapi sebagai 
area untuk mengaplikasikan kembali Matematika.  
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Gambar 1. Matematisasi (de Lange dalam Ilma, 2007: 23) 
 
Prinsip  PMRI 
 Menurut Freudenthal dalam Zulkardi (2002: 8), ada tiga prinsip PMRI 
yang dapat 
dijadikan sebagai acuan oleh peneliti. Ketiga prinsip tersebut sebagai berikut: 
1) Penemuan terbimbing melalui matematisasi (guided reinvention through  

mathematization.) 
Karena Matematika dalam belajar PMRI adalah sebagai aktivitas manusia 
maka penemuan terbimbing  dapat diartikan bahwa siswa hendaknya 
dalam belajar Matematika harus diberikan kesempatan untuk mengalami 
sendiri proses yang sama saat Matematika ditemukan.  Prinsip ini dapat 
diinsiprasikan dengan menggunakan prosedur secara informal ke tingkat 
belajar Matematika secara formal. Upaya ini akan tercapai jika pengajaran 
yang dilakukan menggunakan situasi yang berupa fenomena-fenomena 
yang mengandung konsep Matematika dan nyata terhadap kehidupan 
sehari-hari siswa. 

 2) Fenomena mendidik (didactical phenomenology) 
Situasi yang berisikan fenomena yang dijadikan bahan dan area aplikasi 
dalam pengajaran Matematika haruslah berangkat dari keadaan yang 
nyata terhadap siswa sebelum mencapai tingkatan Matematika secara 
formal. Upaya ini akan tercapai jika pengajaran yang dilakukan 
menggunakan situasi yang berupa fenomena-fenomena yang 
mengandung konsep Matematika dan nyata terhadap kehidupan sehari-
hari siswa. 

3) Model-model siswa sendiri  (self-developed models) 
Peran self-developed models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi 
real ke situasi konkrit atau dari informal Matematika ke formal Matematika, 
artinya siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah. 
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Pertama adalah model  suatu situasi yang dekat dengan alam siswa. 
Dengan generalisasi dan formalisasi model tersebut akan menjadi   
berubah menjadi model-of masalah tersebut. Model-of akan bergeser 
menjadi model-for  masalah yang sejenis.  Pada akhirnya akan menjadi 
model dalam formal Matematika. 

 
Karakteristik PMRI 

Dari tiga prinsip PMRI di atas, dioperasionalkan lebih jelas dalam lima 
karakteristik PMRI yang berkaitan dengan model pembelajaran dalam hal ini 
berkaitan dengan materi (karakteristik 1, 2, dan 5), metode (karakteristik 4), 
dan assessment (karakteristik 3): 
1) Menggunakan masalah kontekstual (phenomenological exploration or the 

use of contexts); 
Masalah kontekstual sebagai aplikasi dan sebagai titik tolak dari mana 
Matematika yang diinginkan dapat muncul. 

2) Menggunakan model (the use of models or bridging by vertical 
instruments); 
Menggunakan model yang menekankan penyelesaian secara informal 
sebelum menggunakan  cara formal atau rumus. (Perhatian diarahkan 
pada pengembangan model, skema, dan simbolisasi daripada hanya 
mentransfer rumus atau Matematika secara langsung).   

3) Menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa (the use of students own 
productions and constructions or students contribution); 
Kontribusi yang besar pada proses belajar mengajar diharapkan dari 
kontribusi siswa sendiri yang mengarahkan mereka dari metode  informal 
ke arah yang lebih formal. 

4) Interaktivitas (the interactive character of the teaching process or 
interactivity); 
Negosiasi secara eksplisit, intervensi, kooperatif, dan evaluasi sesama 
siswa dan guru adalah faktor penting dalam proses belajar secara 
konstruktif dimana strategi informal siswa digunakan sebagai jantung 
untuk mencapai yang formal.   

5) Terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya (the intertwining  of 
various learning strands).  
Pendekatan holistik, menunjukkan bahwa unit-unit belajar tidak akan 
dapat dicapai secara terpisah tetapi keterkaitan dan keterintegrasian 
harus dieksploitasi dalam pemecahan masalah (Treffers, 1991:67). 
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Gambar 2. Fenomena Gunung Es (Gravenmeijer,1994: 102) 
 
Pembentukan konsep Matematika dianalogkan dengan fenomena 

gunung es, dimana bagian dasar gunung es lebih besar daripada bagian 
atas. Konsep dasar yang berada pada dasar gunung es harus dibentuk 
terlebih dahulu sebelum ke Matematika yang lebih abstrak. Konsep dasar 
diambil dari konteks yang sudah dikenali siswa dan menggunakan model 
sehari-hari yang dekat dengan siswa. Dari fenomena Matematika sekolah di 
dunia, didapatkan bahwa hasil tes Internasional/Nasional masih rendah, 
pembelajaran tidak bermakna bagi siswa, dan dirasakan sulit oleh siswa. 
Pada tahun 1990-an, era reformasi Internasional Matematika, muncullah 
salah satu inovasi pembelajaran Matematika yaitu era Matematika modern - 
era kontekstual (realistic mathematics).  Dalam pembelajaran realistik, terjadi 
perubahan dari guru yang pada awalnya bercerita dan memegang penuh 
kendali pembelajaran di kelas, menjadi kegiatan peMatematikaan yang 
dilakukan oleh siswa sendiri. Dalam proses penilaian (assessment) pun tidak 
hanya hasil (produk) yang dinilai, namun proses untuk menemukan jawaban 
pun patut diperhatikan.  

Hubungan antara KTSP dan PMRI 
Bergulirnya konsep KTSP memberikan harapan untuk melakukan 

perbaikan mutu pendidikan. Ada empat komponen KTSP, yaitu (1) kegiatan 
belajar mengajar, (2) pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, (3) kurikulum 
dan hasil belajar, dan (4) penilaian berbasis kelas.  

Berdasarkan komponen kegiatan belajar mengajar, guru ditekankan 
untuk memberikan dorongan kepada siswa dalam membangun gagasan. 
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Tanggung jawab belajar dibebankan kepada siswa, tetapi guru tetap 
bertanggung jawab dalam menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, 
motivasi, dan tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat. 
Perhatikan bahwa di dalam PMRI, pembelajaran harus dimulai dari sesuatu 
yang nyata sehingga siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran secara 
bermakna. Dalam proses tersebut peran guru hanya sebagai pembimbing 
dan fasilitator bagi siswa dalam proses rekonstruksi ide dan konsep 
Matematika. De Lange (1987: 134) menggambarkan pembelajaran 
Matematika dalam PMRI sebagai ‘the art of unteaching. Gravemeijer 
menyebutkan bahwa peran guru juga harus berubah, dari seseorang 
validator (menyatakan apakah pekerjaan dan jawaban siswa benar atau 
salah), menjadi seseorang yang berperan sebagai pembimbing yang 
menghargai setiap kontribusi (pekerjaan dan jawaban) siswa. 

Perbaikan proses belajar mengajar di kelas menurut konsep KTSP 
dapat dititikberatkan pada aspek kegiatan belajar mengajar. Aspek ini terkait 
langsung dengan tanggung jawab guru dalam membina subjek didik menjadi 
lebih termotivasi untuk belajar sekalipun dengan dukungan yang minimal dari 
guru (tanpa harus selalu diceramahi dan ‘disuapi’). Konsep ini berasal dari 
acuan bahwa tidak ada siswa yang bodoh, dan pengalaman membuktikan 
bahwa keterbelakangan hanya terjadi jika subjek tersebut malas belajar. 
Dalam konsep PMRI, setiap orang tanpa memandang ras, budaya, dan jenis 
kelamin mempunyai kemampuan untuk belajar dan memahami Matematika.  

Berdasarkan komponen pengelolaan kurikulum dan hasil belajar 
diharapkan sekolah berperan dan bertanggung jawab terhadap pihak lain 
dalam bidang pendidikan di daerah yang bersangkutan. Sekolah harus 
meningkatkan komunikasi dengan pihak luar untuk sosialiasi gagasan, 
konsep, dan pelaksanaan KTSP dan implikasinya terhadap siswa dan 
sekolah. 

Kemudian, berkaitan dengan komponen penilaian berbasis kelas, 
diharapkan guru mengumpulkan kerja siswa, karya siswa, penugasan kerja, 
dan tes tertulis. Guru akan melihat kompetensi dan hasil belajar siswa 
berdasarkan tingkat pencapaian prestasi siswa.  Menurut de Lange                   
(1995: 121) perubahan dalam pendidikan Matematika (seperti implementasi 
teori baru atau kurikulum baru) harus diikuti oleh perubahan dalam cara 
penilaian. Prosedur penilaian harus sesuai dengan tujuan kurikulum dan 
berlaku adil terhadap para siswa. Acuan yang perlu diperhatikan dalam 
mengembangkan prosedur penilaian adalah sebagai berikut: 
• Fungsi yang pertama dan utama dalam testing adalah untuk memperbaiki 

proses belajar mengajar. 
• Metode penilaian harus memungkinkan siswa untuk menunjukkan apa 

yang dia ketahui ketimbang apa yang dia tidak ketahui. 
• Penilaian harus meliputi semua tujuan pendidikan Matematika. 
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• Kualitas penilaian Matematika tidak ditentukan oleh kemungkinan untuk 
dapat melakukan skoring secara obyektif. 

• Alat-alat penilaian harus praktis (mudah diterapkan). 
Menurut Zamroni (2000: 21), orientasi pendidikan kita cenderung 

memperlakukan peserta didik berstatus sebagai obyek, guru berfungsi 
sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indoktriner, materi bersifat 
subject-oriented, dan manajemen bersifat sentralistis. Paradigma baru 
pendidikan menekankan bahwa proses pendidikan sistem persekolahan 
harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) 

daripada mengajar (teaching); 
2. Pendidikan disusun dalam suatu struktur yang fleksibel; 
3. Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki 

karakteristik khusus dan mandiri; dan 
4. Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa 

berinteraksi dengan lingkungan. 
Konsep PMRI sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki 

pendidikan Matematika di Indonesia sejalan dengan diterapkan KTSP yaitu 
bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang Matematika dan 
mengembangkan daya nalar. Salah satu pertimbangan mengapa Kurikulum 
1994 direvisi adalah banyaknya kritik yang mengatakan bahwa materi 
pelajaran tidak relevan dan tidak bermakna karena tidak berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari. 

Dengan penerapan PMRI di Indonesia diharapkan prestasi akademik 
siswa meningkat, baik dalam mata pelajaran Matematika maupun mata 
pelajaran lainnya. Pada aspek prilaku, diharapkan siswa memiliki kompetensi 
sesuai dengan gagasan paradigma pendidikan masa depan,  yaitu: 
• di kelas aktif dalam diskusi, mengajukan pertanyan dan gagasan, serta 

aktif dalam mencari bahan-bahan pelajaran yang mendukung apa yang 
tengah dipelajari; 

• mampu bekerja sama dengan membuat kelompok-kelompok kecil; 
• berisifat demokratis, yakni berani menyampaikan gagasan, 

mempertahankan gagasan dan sekaligus berani pula menerima gagasan 
orang lain; dan 

• memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 
Setiap anak juga memiliki kesamaan berupa sikap ingin tahu, sikap 

kreatif, sikap sebagai pelajar aktif, dan sikap sebagai seorang pengambil 
keputusan. Oleh karena itu setiap anak mempunyai potensi untuk mencapai 
kompetensi. Kalau sampai mereka tidak mencapai kompetensi, bukan 
lantaran mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu tetapi lebih banyak 
akibat mereka tidak disediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan 
kompetensi yang diharapkan ingin dicapai tersebut. 
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Pendekatan Pembelajaran Konvensional 
 Pendekatan pembelajaran konvensional  sering disebut juga dengan 
pendekatan pembelajaran tradisional atau pendekatan pembelajaran parsial.  
Menurut Busching dan Lundsteen (1983: 4-5), pembelajaran konvensional 
merupakan pembelajaran masa silam yang memandang bahwa setiap 
pembelajaran dipandang sebagai suatu disiplin ilmu. Pada pendidikan dasar 
membaca, menulis, aritmatik, geografi, dan sejarah diajarkan secara terpisah-
pisah.  
 Pendekatan pembelajaran konvensional ialah pendekatan 
pembelajaran yang menggunakan pengelompokan bidang studi atau mata 
pelajaran/mata kuliah sebagai dasar organisasi kurikulum yang 
pelaksanaannya disajikan dalam mata pelajaran terpisah-pisah, yang satu 
dengan yang lain. Pembelajaran ini bertitik tolak dari mata pelajaran. Setiap 
mata pelajaran, masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu, 
terlepas dari satu dengan yang lain, dan tidak ada hubungan. Pola 
kurikulumnya merupakan kurikulum terpisah-pisah (Hamalik, 1994: 90) .  Inti 
pembelajaran konvensional menurut Fogarty (1991: 14) ialah pemisahan 
antara satu bidang studi dan bidang studi lain (atau mata kuliah jika pada 
perguruan tinggi). Pembelajaran ini merupakan pembelajaran terpisah-pisah 
sebagai cara-cara tradisional dalam merancang kurikulum dan bahan 
pembelajaran. Anggapan pembelajaran ini ialah antara bidang studi  yang 
satu dan yang lainnya berbeda dan terpisah-pisah. Pembelajaran 
konvensional memiliki karakteristik tertentu, Wortham mengemukakan bahwa 
ada beberapa karakteristik, yaitu: (1) tidak kontekstual, (2) tidak menantang, 
(3) pasif, dan (4) bahan pembelajarannya tidak didiskusikan dengan 
pembelajar. 
 Bersifat tidak kontekstual, artinya bahwa pembelajaran konvensional 
dalam segala sesuatu yang dipelajari tidak dihubungkan dengan kebutuhan 
dan kebermaknaan pembelajaran. Tidak menantang artinya bahwa 
pembelajaran konvensional bersifat tidak untuk memecahkan masalah nyata. 
Pembelajar tidak diajak untuk mendiskusikan permasalahan dalam 
pengetahuan dan konsep baru. Pasif artinya bahwa pembelajaran 
konvensional tidak memberikan kesempatan agar pembelajaran dapat 
berpikir kritis dalam menyusun makna terhadap sesuatu yang dipelajari. 
Dalam hal ini pembelajaran bersifat monoton. Pengajaran lebih banyak 
memberikan informasi. Bahan ajar yang disajikan tidak didiskusikan dengan 
pembelajar terlebih dahulu untuk disesuaikan dengan minat dan kebutuhan 
pembelajar (Wortham, 1996: 329).  
 Jadi, pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa  
pembelajaran konvensional, tradisional, atau parsial  ialah pembelajaran 
yang membagi bahan ajar menjadi unit-unit kecil dan penyajian bahan ajar 
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antara materi yang satu terpisah dengan materi yang lain, tiap materi 
pelajaran berdiri sendiri sebagai bidang ilmu. 
   
Perbedaan antara Pendekatan Pembelajaran PMRI dan Pendekatan 
Pembelejaran Konvensional 

Baik pendekatan pembelajaran PMRI maupun pendekatan 
pembelajaran Konvensional memiliki keunggulan dan kelemahan masing-
masing. Berikut ini disajikan perbedaan antara pola pendekatan 
pembelajaran PMRI dan pendekatan pembelajaran Konvensional.  
Tabel 1. Perbedaan antara Pola Pendekatan Pembelajaran PMRI dan Konvensional 

(Zulkardi, 2005: 12) 
NO. PENDEKATAN 

 PMRI 
PENDEKATAN KONVENSIONAL 

   1.  Konsep dari pembelajaran sebagai 
kontruksi siswa  yang diawali 
dengan  hal-hal yang nyata bagi 
siswa sehingga membutuhkan 
konteks. 

Konsep dari pembelajaran  diawali 
dengan hal yang abstrak. 

   2.  Tingkatan dari karakteristik belajar 
siswa dilihat dalam waktu jangka 
panjang, sehingga dibutuhkan 
model-model, skema dan simbol. 

Siswa belajar dari rumus dan 
dilanjutkan dengan soal-soal. 

   3.  Aspek  refleksi dari pembelajaran 
melalui kontribusi siswa 
menggunakan pemecahan 
masalah. 

Siswa secara pasif  menerima 
rumus tanpa memberikan kontribusi 
ide dalam proses pembelajaran. 

   4. 
     

Pembelajaran sebagai aktivitas 
sosial melalui interaktivitas. 

Keterampilan dikembangkan atas 
dasar latihan. 

   5. Karakteristik dari pembelajaran 
yang menggunakan integrasi antara 
unit yang satu dengan unit yang 
lain. 

Karakteristik dari pembelajaran 
menggunakan  rumus yang harus 
diterangkan, diterima, dihapalkan, 
dan dilatihkan. 

 
Tinjauan tentang Bentuk Tes Formatif 
 Tes adalah suatu alat untuk memperoleh sampel tingkah laku dari 
suatu ranah tertentu. Tes adalah suatu alat yang sistematis untuk mengamati 
dan mencandrakan satu atau lebih karakteristik seseorang dengan 
menggunakan skala numerik atau sistem kategori. Dilihat dari tujuan dan 
fungsinya, tes dibagi menjadi empat, yaitu: (1) tes penempatan, (2) tes 
formatif, (3) tes diagnostik, dan (4) tes sumatif. Dalam kaitannya  dengan 
penulisan ini, jenis tes yang digunakan adalah tes formatif. Tes formatif 
adalah penilaian tentang prestasi siswa, yang terintegrasi dalam rencana 
pelajaran. Penilaian yang terus menerus dilakukan berfungsi untuk 
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memberikan arah dalam melakukan kegiatan berikutnya. Tes formatif 
dilakukan pada setiap periode waktu tertentu dan digunakan untuk 
memonitor kemajuan siswa (Silverius, 1991: 4-5). 
 Frekuensi pemberian tes formatif disesuaikan dengan banyaknya 
topik (sub pokok bahasan) dalam satu program pengajaran tersebut. 
Sebaiknya setiap akhir sub pokok bahasan perlu diberikan tes formatif, yang 
berguna untuk mengetahui sejauh mana penguasaan para siswa pada sub 
pokok bahasan tersebut. 
 Tujuan tes formatif adalah untuk membantu siswa dan guru dalam 
proses belajar mengajar pada materi-materi yang khusus (tertentu) sehingga 
siswa  mempunyai penguasaan yang tuntas (mastery). Evaluasi formatif 
sebenarnya merupakan suatu penilaian dari program yang sedang 
berlangsung yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 
pelaksanaan  program pengajaran, identifikasi dari keefektifan proses 
pengajaran, dan penilaian dari proses pengajaran.  
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tes formatif adalah tes 
yang digunakan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses 
belajar mengajar  berlangsung dalam satu program tertentu (misal 
caturwulan/semester). Hal ini  berguna untuk memberikan umpan balik  
kepada siswa, sudah seberapa besar penguasaan  siswa dalam topik 
pengajaran yang telah diajarkan, sehingga melalui umpan balik dan 
perbaikan, semua siswa dapat mempunyai penguasaan yang baik. 
 Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, aspek yang diperhatikan 
dalam penggunaan tes formatif adalah dari aspek bentuk tes. Dilihat dari 
bentuknya, tes formatif dapat dibagi menjadi  dua yaitu: (1) tes objektif dan 
(2) tes uraian. Di bawah ini akan diuraikan mengenai kedua bentuk tes 
tersebut di atas beserta kekuatan dan kelemahan masing-masing bentuk tes. 
 
a. Bentuk Tes Uraian 
 Tes subjektif atau yang biasa disebut dengan tes uraian adalah  salah 
satu bentuk tes untuk memperoleh skor yang dipengaruhi  oleh opini atau 
penilaian dari seseorang. Jenis tes uraian menghendaki siswa merumuskan 
jawaban sendiri. Siswa tidak memilih jawaban melainkan memberi jawaban 
dengan kata-katanya sendiri. Jawaban terhadap butir tes uraian diberikan 
oleh siswa dengan kata-kata sendiri. Jawaban terhadap butir tes uraian 
diberikan oleh siswa dengan kata-katanya sendiri, maka jawaban tersebut 
hanya dapat diperiksa oleh mereka  yang menulis butir  atau oleh mereka 
yang tahu persis mengenai masalah yang ditanyakan dalam soal. Jawaban 
butir soal uraian harus dibaca satu per satu, dibandingkan dengan jawaban 
yang dikehendaki oleh penulis soal, dan kemudian diberi skor menurut 
pedoman yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
 Pemberian tes uraian dimaksudkan untuk mengembangkan secara 
penuh respons siswa. Tes uraian mengharuskan siswa untuk mengingat 
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kembali, menginterpretasi, atau menganalisis daripada sekedar 
mengidentifikasi, mempersiapkan alternatif jawaban seperti yang terjadi  
pada tes pilihan ganda. 
 Demikian pula, tes uraian digunakan untuk mengembangkan secara 
penuh kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan/jawaban atas 
pertanyaan yang diberikan. Selain ingatan dan penerapan akan suatu 
konsep, ketajaman analisis dan interpretasi sangat diperlukan dalam 
menjawab tes uraian. Dengan tes uraian, pemberi tes/guru  dapat dengan 
mudah mengetahui  apakah siswa telah mengetahui  suatu konsep atau 
belum, dan sejauh/sedalam mana daya  analisis yang dimiliki siswa. Hal ini 
tampak jelas  dari jawaban  siswa yang tertulis dalam lembar jawaban. 
Setiap langkah dalam menjawab pertanyaan dapat menjadi indikator sejauh 
mana penguasaan siswa. Di sisi lain pekerjaan pemberi tes/guru menjadi 
berat, sebab mengoreksi jawaban tes uraian harus teliti, cermat 
membutuhkan  waktu banyak, mempunyai wawasan luas tentang 
kemungkinan-kemungkinan jawaban yang muncul, dan memberikan skor 
setiap jawaban siswa agak sulit. Butir-butir tes uraian sangat efektif 
mengukur hasil belajar tingkat yang tinggi, seperti analisis, sintesis, dan 
evaluasi (Charles D. Hopkins and Richard L. Antes, 1990:185).  

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan  dalam penyusunan bentuk 
tes uraian  yaitu: (1) dari segi isi yang diukur  hendaknya ditentukan dengan 
jelas abilitasnya (pemahaman konsep, aplikasi suatu konsep, analisis dari 
suatu permasalahan, dan aspek kognitif lainnya). Tetapkan materi essensial 
yang akan ditanyakan, (2) dari segi bahasa,  gunakan bahasa yang baik dan 
benar, sederhana, singkat, jelas apa yang hendak ditanyakan, (3) dari segi 
teknis penyajian soal, jangan mengulang-ulang pertanyaan terhadap materi 
yang sama. Perhatikan waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal 
tersebut. Bedakan bobot penilaian untuk setiap soal disesuaikan dengan 
tingkat kesukaran soal, (4) dari segi jawaban, setiap pertanyaan yang 
hendak diajukan sebaiknya telah ditentukan jawaban yang diharapkan atau 
dengan kata lain adanya satu jawaban yang benar. Tes uraian termasuk 
dalam tes tertulis yang merupakan alat penilaian yang penyajiannya maupun 
penggunaannya dalam bentuk tertulis. Bentuk tes tertulis dapat berupa 
pilihan ganda, menjodohkan, benar-salah, isian singkat, dan uraian (esai). 

 
b.  Bentuk Tes Pilihan Ganda 

Tes objektif adalah  tes yang dapat diskor secara objektif, karena 
pemeriksaannya atau penskorannya tidak selalu dilakukan oleh manusia tapi 
dapat dilakukan oleh mesin. Hal ini sesuai dengan pendapat Hopkins dan 
Antes yang mengemukakan bahwa  dalam butir soal objektif, pemeriksaan 
tes tidak memberikan penilaian tentang mutu jawaban siswa, tetapi hanya 
mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban (Hopkins dan Antes, 
1990: 175).  
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Secara umum terdapat tiga tipe tes objektif yaitu: pilihan ganda 
(multiple choice), benar-salah (true-false), dan menjodohkan (matching). Dari 
tipe tes tersebut,  tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pilihan 
ganda.  Bentuk tes pilihan ganda yang pada umumnya terdiri atas satu 
kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan yang disebut item dan beberapa 
pilihan jawaban yang disebut alternatif atau options. 
 Grounlund (1993: 40) mengemukakan bahwa soal pilihan ganda terdiri 
dari dua bagian, yaitu: pokok soal (item) dan alternatif jawaban (options). 
Pokok (item) dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Apabila dalam 
bentuk pertanyaan, dapat berupa pertanyaan lengkap atau tidak lengkap, 
bahkan mungkin pertanyaan dan pernyataan. Sedangkan alternatif jawaban 
(options) terdiri atas beberapa pilihan dan salah satu dari alternatif pilihan ini 
adalah kunci jawaban, serta alternatif jawaban lainnya adalah pengecoh atau 
distraktor.   Tipe butir soal pilihan ganda adalah suatu butir yang alternatif 
jawabannya lebih dari dua. Biasanya digunakan  3 atau 4 alternatif jawaban 
untuk sekolah dasar dan 5 alternatif jawaban untuk sekolah menengah. 
 Menurut Ebel dan Frisbie (!986: 66-67), beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam menyusun pengecoh dengan baik  adalah: (1) masing-
masing pengecoh harus dibuat sama panjang, (2) dapat dipikirkan sebagai 
gabungan beberapa  pernyataan untuk menjawab pertanyaan, (3) jika butir 
soal menghendaki jawaban  ya atau tidak maka alternatif jawaban harus  
disertai penjelasan, (4) perlu digunakan kombinasi dua elemen  dalam 
alternatif jawaban, (5) jika alternatif  jawaban masih sukar dipahami perlu 
dipertimbangkan kembali pokok soalnya.  

Bryant (1996: 3) mengungkapkan keunggulan tes pilihan ganda 
sebagai berikut: (1) dapat secara komprehensif untuk materi yang luas, 
karena banyak pertanyaan yang dapat dibuat, (2) dapat digunakan untuk 
mengetes berbagai tingkatan belajar, (3) mempunyai reliabilitas yang tinggi 
dalam pengukuran dan pemberian sekor, (4) memerlukan biaya tinggi tetapi 
dapat digunakan secara efektif, (5) dapat dikembangkan menjadi tes baku, 
dan (6) dapat digunakan dengan baik untuk mengetahui kesulitan siswa jika 
options yang dipilih salah.  
 Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tes pilihan 
ganda adalah seperangkat tes  yang setiap butirnya menyediakan beberapa 
alternatif jawaban dimana salah satunya merupakan jawaban yang benar  
dan lainnya merupakan pengecoh (distractor). Alternatif jawaban  tersebut 
biasanya terdiri dari empat atau lima pilihan. 
 
Intelegensi  

Sternberg (2000: 81) mengemukakan bahwa intelegensi adalah 
daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan 
alat-alat berpikir menurut tujuannya. Sternberg menitikberatkan pada soal 
penyesuaian diri (adjusment) seseorang terhadap masalah yang dihadapi. 
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Sehingga orang yang intelegensinya tinggi (sering disebut orang cerdas) 
akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan masalah baru yang 
dihadapinya, bila dibandingkan dengan orang yang tidak cerdas.    

Intelegensi adalah bagaimana orang belajar  untuk beradaptasi, 
lebih selektif  dan membentuk lingkungan yang baik  dan bebas. Adaptasi 
disini adalah bagaimana orang belajar mengatasi dari dunia sekelilingnya,  
datang dari proses mental internalnya dengan dari mana mereka lahir 
(ingatan, simbol, manipulasi, serta kecepatan mentalnya). 
 Nawawi (2003: 47) mengemukakan  intelegensi adalah:                   
(1) kemampuan dalam bentuk kecenderungan untuk menetapkan dan 
mempertahankan/memperjuangkan tujuan tertentu, (2) kemampuan untuk 
menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dengan maksud untuk 
mencapai tujuannya,  (3) kemampuan melakukan kritik pada diri sendiri 
(otokritik) dalam arti mampu belajar dari kesalahannya sendiri dan tidak 
akan mengulanginya lagi. Spearman menyatakan bahwa intelegensi 
meliputi tiga aktivitas. Hal-hal yang diperlukan, yaitu: kepandaian dari 
suatu pengalaman, hubungan dari suatu pengajaran, dan hubungan dari 
suatu pendidikan. 
 Definisi yang telah diterima oleh banyak para ahli, bahwa 
intelegensi adalah kumpulan kapasitas global individu  untuk bertindak 
dengan maksud tertentu, berpikir rasional, dan berpartisipasi secara efektif 
dengan lingkungannya. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat   
Wechsler (1990: 442), integensi adalah lebih daripada sejumlah 
kemampuan-kemampuan spesifik yang dimiliki seseorang.  
 Menurut Arikunto (2003: 12), anak yang mempunyai integensi 
adalah anak yang mempunyai berbagai kemampuan yang dimiliki yaitu:   
(1) kemampuan untuk bekerja dengan bilangan, (2) kemampuan untuk 
menggunakan bahasa dengan baik, (3)  kemampuan untuk menangkap 
sesuatu yang baru (cepat mengikuti pembicaraan orang lain),                  
(4) kemampuan untuk mengingat-ingat, (5) kemampuan untuk memahami 
hubungan (termasuk menangkap kelucuan),                            (6) 
kemampuan untuk berfantasi.      
 Tes Intelegensi Binet-Simon (Binet Simon Intelligence Test) adalah 
salah satu   tes intelegensi yang digunakan di sekolah.  Tes ini untuk 
mengukur tiga aspek yaitu aspek kecerdasan, kepribadian, dan arah 
minat. Untuk aspek kecerdasan, terbagi  menjadi 7 kemampuan, yaitu (1) 
kemampuan dalam ruang tiga dimensi, adalah kemampuan memahami 
dasar-dasar kegiatan yang memerlukan kemampuan mempersepsikan 
bidang atau ruang tiga dimensi, (2) kemampuan dasar abstraksi, adalah  
kemampuan memecahkan masalah yang abstrak,  (3) kemampuan 
bahasa, kemampuan dalam penggunaan bahasa,       (4) kemampuan  
dasar berhitung, adalah kemampuan yang menggunakan penalaran dalam 
berhitung dengan angka, (5) kemampuan praktis dan logika, adalah 
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kemampuan yang berguna untuk menilai tingkat kecerdasan sosial dan 
sikap seseorang terhadap situasi sosial  praktis, (6) potensi 
verbal/kapasitas belajar, berhubungan erat dengan prestasi belajar yang 
dicapai di sekolah,  (7) ketelitian/kecepatan kerja, adalah kemampuan 
seseorang dalam melaksanakan suatu tugas tanpa banyak  melakukan 
kesalahan. Dalam pengukuran tingkat kecerdasan, Binet-Simon 
menggolongkan  dalam delapan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh 
anak-anak dari nilai IQ  yang diperolehnya yaitu: (a) IQ > 160 digolongkan 
dalam istimewa cerdas, (b) IQ: 140-160 digolongkan dalam sangat cerdas, 
(c) IQ: 120-139  digolongkan dalam cerdas, (d) IQ: 110– 119 digolongkan 
dalam rata-rata cerdas, (e) 90 – 109 digolongkan dalam cukup,                  
(f) IQ: 80 – 89 digolongkan dalam rata-rata lambat, (g)  IQ: 60 – 79 
digolongkan dalam lambat, (h) IQ < 60 digolongkan dalam sangat lambat 
(Sanusi, 2002: 2). 
 
Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut dikemukakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan 
penelitian ini. Penelitian ini dilakukan oleh Soedijarto (1981: 128) 
menghasilkan bahwa frekuensi menggunakan tes bentuk pilihan ganda dan 
bentuk esai berpengaruh  terhadap partisipasi siswa dalam kegiatan belajar 
mengajar di kelas. 

Demikian pula  penelitian yang dilakukan Sinembela (1994: 114) 
mengenai tes esai  dan tes pilihan ganda yang dilakukan di SD  di Cianjur  
Hasil penelitian tersebut adalah sistem pengujian dengan tes esai pemetaan 
konsep memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar IPA 
dibanding dengan tes pilihan ganda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bukka (2000: 156)  tentang umpan 
balik tes formatif yang dilakukan di SMUN 110  Jakarta menyimpulkan bahwa 
hasil belajar Matematika siswa yang diberikan tes formatif terkoreksi lebih 
tinggi daripada siswa yang diberikan tes formatif konvensional. 

Sunandar (2002: 57) yang melakukan penelitian di SMU di Jakarta 
menyimpulkan hasil belajar Matematika siswa yang diberi tes formatif esai 
lebih tinggi daripada hasil belajar Matematika siswa yang diberi tes formatif 
pilihan ganda. 
 
Kerangka Berpikir 
1. Perbedaan hasil belajar Matematika antara kelompok siswa yang diberikan 

tes uraian dan kelompok siswa yang diberi tes pilihan ganda, setelah 
mengontrol intelegensi siswa. 

Tes uraian adalah seperangkat tes yang menghendaki siswa 
merumuskan jawaban dengan bahasa sendiri, dengan tujuan untuk 
mengembangkan dan memperoleh respon secara penuh dengan melakukan 
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analisis, sintesis, evaluasi, dan interpretasi serta mengorganisasikan ide-ide 
sendiri. Salah satu ciri dari tes uraian adalah menghendaki respon secara 
utuh dari siswa yang mengerjakan tes bentuk uraian. Dalam menjawab tes 
uraian siswa diharapkan dapat mencurahkan segala kemampuannya untuk 
menjelaskan dan memaparkan secara rinci dari apa yang ditanyakan. Dalam 
hal ini siswa dilatih untuk mampu mengkonstruksi jawaban secara verbal dan 
tulis dengan menggunakan daya nalarnya untuk menjawab soal dengan baik.   

Matematika berkenaan dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak 
yang tersusun secara hierarki dengan menggunakan penalaran deduktif. 
Pengertian Matematika tersebut mengandung makna bahwa Matematika 
merupakan suatu hal yang abstrak. Ciri-ciri yang ada pada Matematika 
sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh tes uraian.  

Dengan demikian untuk dapat mengungkapkan secara teliti hasil 
belajar Matematika yang bersifat abstrak, maka sangatlah  tepat digunakan 
tes uraian. Karena dengan jawaban yang diberikan siswa dalam  
mengerjakan ter uraian, guru dapat dengan mudah mengetahui apakah 
seorang siswa telah menguasai suatu konsep atau belum, dan sejauh mana 
daya nalar siswa yang dalam hal  ini diwujudkan oleh kemampuan melakukan 
analisis, sintesis, maupun evaluasi dapat tercermin dari jawaban tersebut. 
Karena setiap langkah dalam menjawab pertanyaan dapat menjadi indikator 
sejauh mana penguasaan siswa.  Jawaban atas butir tes uraian lebih 
diutamakan proses daripada produk. Artinya  proses dalam menjawab 
pertanyaan, langkah demi langkah, apakah sudah sesuai dengan prinsip atau 
konsep yang ditanyakan dalam soal.  Uraian tersebut, menunjukkan bahwa 
untuk dapat mengungkapkan pemahaman dan kemampuan Matematika 
siswa sangat cocok bila digunakan tes Matematika bentuk uraian. 

Tes pilihan ganda merupakan seperangkat tes yang setiap butirnya 
menyediakan beberapa alternatif jawaban  dimana salah satunya merupakan  
jawaban  yang benar dan yang lainnya merupakan pengecoh (distraktor). 
Kebenaran atas jawaban terhadap butir tes pilihan ganda didasarkan hanya 
pada jawaban akhir (produk), tanpa melihat atau mengetahui proses berpikir 
yang dilakukan untuk memperoleh  jawaban tersebut. Oleh karena itu butir 
tes pilihan ganda biasanya sulit untuk mengungkapkan kemampuan 
intelektual tingkat tinggi seperti analitis, sintesis, dan evaluasi. Selain itu tes 
pilihan ganda hanya dapat mendorong siswa untuk mengingat, 
menginterpretasi, dan menganalisis ide-ide orang lain. 

Ciri-ciri dari tes pilihan ganda tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri 
Matematika yaitu berkenaan dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak 
yang tersusun secara hierarki dengan menggunakan penalaran deduktif. Tes 
pilihan ganda tidak dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan 
pemahaman tentang konsep Matematika siswa, karena tes bentuk ini hanya 
memberikan jawaban akhir tanpa diketahui proses, alur pikir, dan daya nalar 
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siswa. Selain itu, tes pilihan ganda sulit untuk mengungkap kemampuan 
intelektual tingkat tinggi.  

Dari uraian di atas, dapat diduga bahwa hasil belajar Matematika 
antara kelompok siswa yang diberikan bentuk tes uraian lebih besar daripada 
hasil belajar Matematika kelompok siswa yang diberikan bentuk tes pilihan 
ganda, setelah mengontrol  intelegensi siswa. 
 
2. Perbedaan hasil belajar Matematika antara kelompok siswa yang diajar 

menggunakan pendekatan PMRI  dengan kelompok siswa yang diajar 
menggunakan Pendekatan Konvensional, setelah mengontrol intelegensi 
siswa.  

 Dalam latar belakang masalah ini dikatakan bahwa hasil belajar 
Matematika siswa  belum memuaskan. Ada dugaan bahwa hasil belajar  
tersebut disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang kurang sesuai 
dengan yang diharapkan sehingga kemampuan siswa tidak dapat 
berkembang dengan baik. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran, suatu 
pendekatan itu sangatlah menentukan. Pendekatan mempunyai pengaruh 
besar terhadap hasil pendidikan dan pengajaran yang dilakukan. Kesalahan 
menggunakan pendekatan akan membawa akibat yang luas sekali terhadap 
pelaksanaan maupun hasil belajar yang diharapkan. Oleh karena itu, 
sebelum melaksanakan langkah-langkah pengajaran perlu dipikirkan terlebih 
dahulu atau dipilih dahulu pendekatan yang tepat. 
 Pendekatan apa pun yang dikonsepkan oleh para pakar bertujuan 
agar pembelajar dapat tuntas menguasai materi pelajaran. Berkaitan dengan 
Matematika, pendekatan bertujuan agar pembelajar tuntas dalam Matematika 
yang diajarkan. 
 Pendekatan pembelajaran PMRI adalah teori belajar mengajar yang 
membantu guru mengaitkan antara  materi yang diajarkannya dengan situasi 
dunia nyata/kehidupan sehari-hari siswa dan mendorong siswa membuat 
hubungan antara  pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 
dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan memperhatikan prinsip dan 
karakteristik dari PMRI. Pendekatan pembelajaran PMRI akan berhasil dan 
terlaksana dengan baik sangat bergantung kepada kemauan dan kreativitas 
guru. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara guru dengan 
guru serta guru dengan siswa. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa hasil yang diperoleh dari setiap 
pendekatan akan berbeda. Hasil belajar Matematika siswa yang disajikan 
dengan pendekatan pembelajaran PMRI akan berbeda bila disajikan dengan 
pendekatan pembelajaran  Konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa 
penerapan kedua pendekatan pembelajaran itu menghasilkan perbedaan. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas,  dapat diduga  bahwa 
hasil belajar Matematika dengan pendekatan pembelajaran PMRI lebih tinggi 
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dibandingkan dengan Pendekatan Konvensional, setelah mengontrol  
intelegensi siswa. 
3. Pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran dan bentuk tes 

formatif terhadap hasil belajar Matematika, setelah mengontrol intelegensi 
siswa. 

Pendekatan pembelajaran dan bentuk tes formatif merupakan dua 
faktor yang diduga menentukan hasil belajar Matematika siswa. Dalam hal ini, 
baik bentuk tes uraian maupun bentuk tes pilihan ganda  mempengaruhi 
penentuan pendekatan pembelajaran Matematika. Dapat dikatakan bahwa 
pendekatan pembelajaran yang diberikan kepada siswa tidak selamanya 
memberikan hasil yang sama baik untuk semua kondisi dan situasi. Dengan 
demikian, untuk menghasilkan hasil belajar Matematika siswa  yang 
maksimal perlu ada keserasian antara bentuk tes formatif  dan pendekatan 
pembelajaran. 

Bagi siswa yang diajar Matematika menggunakan pendekatan 
pembelajaran PMRI, lebih senang dan bermakna dalam mengikuti pelajaran. 
Karena pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI dimulai 
dengan konteks  yang nyata bagi siswa, sehingga dapat lebih menarik. Di 
samping itu  siswa dapat ikut aktif dalam menemukan konsep, karena melalui  
prinsip guided reinvention (digiring untuk menemukan kembali)  dan  
didactical phenomenology (menggunakan fenomen/konteks). Siswa 
hendaknya dalam belajar Matematika harus diberikan kesempatan untuk 
mengalami sendiri proses yang sama saat Matematika ditemukan. 
Bilamana siswa yang diajar dengan pendekatan PMRI diberi tes formatif 
bentuk uraian, siswa akan senang dan merasa tertantang untuk 
menyelesaikannya. Siswa dapat mencurahkan segala kemampuannya untuk 
menjelaskan dan memaparkan secara rinci dari hal-hal yang ditanyakan. 
Siswa juga dapat mengkonstruksi jawaban secara verbal dan tertulis  dengan 
menggunakan daya nalarnya untuk menjawab soal dengan baik. Dengan 
demikian pendekatan pembelajaran PMRI yang dibarengi dengan pemberian 
tes formatif bentuk uraian diduga memberikan pengaruh positif terhadap hasil 
belajar Matematika siswa. Sebaliknya, pendekatan pembelajaran PMRI yang 
dibarengi dengan pemberian tes formatif bentuk pilihan ganda dirasakan 
kurang tepat atau kurang sesuai. 

Pembelajaran Matematika dengan pendekatan pembelajaran  
Konvensional tidak kontekstual, artinya pembelajaran konvensional dalam 
segala sesuatu yang dipelajari tidak dihubungkan dengan kebutuhan dan 
kebermaknaan pembelajaran. Selain itu  tidak menantang artinya bahwa 
pembelajaran konvensional bersifat tidak untuk memecahkan masalah nyata 
dimana pembelajar tidak diajak untuk mendiskusikan permasalahan dalam 
pengetahuan dan konsep baru. Dengan demikian siswa kurang terbiasa 
menyusun kalimat dengan bahasanya sendiri. Siswa yang diajar dengan 
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Pendekatan Konvensional lebih cocok diberi tes formatif bentuk pilihan 
ganda, karena tes formatif  bentuk ini  tidak menuntut siswa untuk menjawab 
secara rinci, sistematis, dan tidak menuntut siswa mengkonstruksi jawaban 
secara verbal tulis. Tes bentuk pilihan ganda menuntut siswa untuk 
menerapkan rumus yang telah dipelajarinya, dan jawabannya tinggal memilih 
salah satu dari beberapa alternatif  yang tersedia. Sebaliknya siswa diajar 
dengan Pendekatan Konvensional kurang sesuai atau kurang cocok bila 
diberi tes bentuk uraian.   

Dari uraian tersebut di atas dapat diduga bahwa terdapat pengaruh 
interaksi antara pendekatan pembelajaran dan bentuk tes formatif terhadap 
hasil belajar Matematika,  setelah mengontrol intelegensi siswa. 
 
4. Untuk kelompok siswa yang diberi bentuk tes uraian, perbedaan hasil 

belajar Matematika  antara kelompok siswa yang diajar dengan 
pendekatan pembelajaran PMRI dan kelompok siswa yang diajar dengan 
pendekatan pembelajaran  Konvensional, setelah mengontrol intelegensi 
siswa.  

Pendekatan pembelajaran PMRI  adalah teori pembelajaran yang 
bertitik tolak dari hal-hal yang 'nyata' atau pernah dialami siswa, menekankan 
ketrampilan proses   'doing mathematics', berdiskusi dan berkolaborasi, 
berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan 
sendiri ('student inventing') sebagai kebalikan dari 'teacher telling') dan pada 
akhirnya menggunakan Matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik 
secara individu maupun kelompok. Karena Matematika dalam belajar PMRI 
adalah sebagai aktivitas manusia maka salah satu dari karakteristik PMRI 
adaah guided reinvention dapat diartikan bahwa siswa hendaknya dalam 
belajar Matematika harus diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri 
proses yang sama saat Matematika ditemukan.  Prinsip ini dapat 
diinsiprasikan dengan menggunakan prosedur secara informal. Upaya ini 
akan tercapai jika pengajaran yang dilakukan menggunakan situasi yang 
berupa fenomena-fenomena yang mengandung konsep Matematika dan 
nyata terhadap kehidupan sehari-hari siswa. 

 Pendekatan pembelajaran PMRI menggunakan tipe pendidikan 
realistic, yaitu pendekatan yang menggunakan suatu situasi  dunia nyata atau 
suatu  konteks sebagai titik tolak dalam belajar Matematika. Pada tahap ini 
siswa melakukan aktivitas matematisasi horizontal.  Maksudnya siswa 
mengorganisasikan masalah dan mencoba mengidentifikasi aspek 
Matematika yang ada pada masalah tersebut. Kemudian, dengan 
menggunakan matematisasi vertikal siswa tiba pada tahap pembentukan 
konsep. 

Langkah-langkah tersebut selaras dengan langkah-langkah dalam 
menyelesaikan tes uraian. Untuk menyelesaikan tes uraian  perlu ditempuh 
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langkah-langkah mengidentifikasi apa yang diketahui dalam soal dan apa 
yang ditanyakan dalam soal. Selanjutnya dalam menyelesaikan soal uraian 
ini perlu dilakukan secara rinci dan teratur untuk sampai pada solusi akhir. 
Sebaliknya pendekatan pembelajaran  Konvensional tidak selaras  dengan 
proses penyelesaian soal uraian. Pembelajaran dengan Pendekatan 
Konvensional dimulai dari penyajian rumus dan dilanjutkan contoh-contoh 
yang penyelesaiannya menggunakan  rumus yang telah diberikan. 
 Dari uraian tersebut di atas, dapat diduga bahwa untuk kelompok 
siswa yang diberi bentuk tes uraian hasil belajar Matematika siswa yang 
diajar dengan pendekatan pembelajaran PMRI lebih besar dari pada hasil 
belajar Matematika siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran  
Konvensional. 
 
5.  Untuk kelompok siswa yang diberi bentuk tes pilihan ganda,  perbedaan  

hasil belajar Matematika antara kelompok siswa yang    diajar dengan 
Pendekatan Pembelajaran PMRI dan kelompok siswa yang diajar dengan 
Pendekatan Pembelajaran Konvensional, setelah mengontrol intelegensi 
siswa.  

 
Pendekatan pembelajaran Konvensional tidak memperhatikan 

masalah-masalah yang dihadapi pembelajar dalam kehidupan sehari-hari. 
Materi pelajaran yang disampaikan hanya berupa pengalaman manusia 
masa lampau. Selain itu, pendekatan ini hanya memusatkan pada 
perkembangan intelektual serta kurang mengembangkan kemampuan 
berpikir. Pembelajaran dengan pendekatan ini  menekankan pada pemberian 
rumus kemudian menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan 
soal/masalah yang relevan. Langkah-langkah tersebut selaras dengan 
langkah-langkah dalam menyelesaikan tes pilihan ganda, ditempuh langkah-
langkah seperti berikut: mengidentifkasi apa yang diketahui dalam soal, apa 
yang ditanyakan dalam soal, dan selanjutnya siswa memikirkan rumus apa 
yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Setelah siswa 
mengetahui jenis rumus yang digunakan, siswa dapat langsung menerapkan 
rumus tersebut, tanpa langkah yang lebih rinci, yang terpenting adalah 
bagaimana cara untuk memperoleh jawaban akhir. 

Sebaliknya ciri-ciri yang dimiliki oleh pendekatan pembelajaran PMRI 
tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh tes pilihan ganda.   Ciri-ciri 
pendekatan pembelajaran PMRI  dimulai dari konteks yang nyata atau nyata 
ke abstrak, sedangkan langkah-langkah yang digunakan untuk 
menyelesaikan soal pilihan ganda yaitu biasanya langsung menerapkan 
rumus yang sifatnya umum untuk memperoleh solusi  yang sifatnya khusus. 

Dari uraian di atas, dapat diduga bahwa untuk kelompok siswa yang 
diberi tes pilihan ganda hasil belajar Matematika siswa yang diajar dengan 
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pendekatan pembelajaran  Konvensional lebih besar daripada hasil belajar 
Matematika siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran PMRI. 
 
6. Untuk kelompok siswa yang diajar menggunakan pendekatan 

pembelajaran PMRI,  perbedaan  hasil belajar Matematika antara 
kelompok siswa yang    diberi bentuk tes uraian dan kelompok siswa yang 
diberi bentuk tes pilihan ganda, setelah mengontrol intelegensi siswa.  

Kelompok siswa yang diajar Matematika menggunakan pendekatan 
pembelajaran PMRI terlihat lebih senang dan bermakna dalam mengikuti 
pelajaran. Karena pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI 
dimulai dengan konteks  yang nyata bagi siswa, sehingga dapat lebih 
menarik. Di samping itu  siswa dapat ikut aktif dalam menemukan konsep, 
karena melalui  prinsip guided reinvention (digiring untuk menemukan 
kembali) dan  didactical phenomenology (menggunakan fenomena/konteks). 
Siswa hendaknya dalam belajar Matematika harus diberikan kesempatan 
untuk mengalami sendiri proses yang sama saat Matematika ditemukan. 

Bilamana siswa yang diajar dengan pendekatan PMRI diberi tes 
formatif bentuk uraian, siswa akan senang dan merasa tertantang untuk 
menyelesaikannya. Siswa dapat mencurahkan segala kemampuannya untuk 
menjelaskan dan memaparkan secara rinci dari hal-hal yang ditanyakan. 
Siswa juga dapat mengkonstruksi jawaban secara verbal dan tertulis  dengan 
menggunakan daya nalarnya untuk menjawab soal dengan baik. Dengan 
demikian pendekatan pembelajaran PMRI yang dibarengi dengan pemberian 
tes formatif bentuk uraian diduga akan menghasilkan  hasil belajar 
Matematika yang optimal, dibandingkan bentuk tes pilihan ganda, karena tes 
formatif  bentuk ini  tidak menuntut siswa untuk menjawab secara rinci, 
sistematis, dan tidak menuntut siswa mengkonstruksi jawaban secara verbal 
tulis. Tes bentuk pilihan ganda menuntut siswa untuk menerapkan rumus 
yang telah dipelajarinya dengan memilih salah satu jawaban dari beberapa 
alternatif  yang tersedia. Sebaliknya, pendekatan pembelajaran PMRI yang 
dibarengi dengan pemberian tes formatif bentuk pilihan ganda akan 
mengakibatkan hasil belajar Matematika mereka kurang optimal. 

Dari uraian di atas, dapat diduga bahwa untuk kelompok  siswa yang 
menggunakan pendekatan pembelajaran PMRI, hasil belajar Matematika 
siswa  yang diberikan  bentuk tes pilihan ganda lebih kecil daripada  siswa 
yang diberikan bentuk tes uraian setelah mengontrol intelegensi siswa. 

 
 
 
 



xxix 
 

7. Untuk kelompok siswa yang diajar menggunakan pendekatan 
pembelajaran  Konvensional,  perbedaan  hasil belajar Matematika antara 
kelompok siswa yang    diberi bentuk tes uraian dan kelompok siswa yang 
diberi bentuk tes pilihan ganda, setelah mengontrol intelegensi siswa. 

 Pendekatan pembelajaran Konvensional tidak kontekstual, artinya 
pembelajaran konvensional dalam segala sesuatu yang dipelajari tidak 
dihubungkan dengan kebutuhan dan kebermaknaan pembelajaran. Selain itu  
tidak menantang artinya bahwa pembelajaran konvensional bersifat tidak 
untuk memecahkan masalah nyata dimana pembelajar tidak diajak untuk 
mendiskusikan permasalahan dalam pengetahuan dan konsep baru. Dengan 
demikian siswa kurang terbiasa menyusun kalimat dengan bahasanya 
sendiri. Siswa yang diajar dengan pendekatan Konvensional lebih cocok 
diberi tes formatif bentuk pilihan ganda, karena tes formatif  bentuk ini  tidak 
menuntut siswa untuk menjawab secara rinci, sistematis, dan tidak menuntut 
siswa mengkonstruksi jawaban secara verbal tulis. Tes bentuk pilihan ganda 
menuntut siswa untuk menerapkan rumus yang telah dipelajarinya, dan 
jawabannya tinggal memilih salah satu dari beberapa alternatif  yang 
tersedia. Dari pengalaman belajar di atas memungkinkan mereka untuk 
mendapatkan  hasil belajar Matematika yang optimal.  
 Dalam menjawab soal bentuk tes uraian, siswa diharapkan dapat 
mencurahkan segala kemampuannya untuk menjelaskan dan memaparkan 
secara rinci dari apa yang ditanyakan. Dalam hal ini siswa dilatih untuk 
mampu mengkonstruksi jawaban secara verbal dan tulis dengan 
menggunakan daya nalarnya untuk menjawab soal dengan baik. Bagi 
kelompok  siswa yang terbiasa menerima bahan ajar yang sudah dianalisis 
guru, siswa kurang  berpengalaman dalam menganalisis soal uraian. Hal ini 
memungkinkan hasil belajar Matematika yang diperolehpun kurang optimal. 
 Dari uraian di atas, dapat diduga bahwa untuk kelompok siswa yang 
diajar dengan pendekatan pembelajaran Konvensional, hasil belajar 
Matematika kelompok  siswa yang diberikan bentuk tes pilihan ganda lebih 
besar daripada kelompok siswa yang diberikan bentuk tes uraian setelah 
mengontrol intelegensi siswa. 
 
Hipotesis Penelitian 
1.  Hasil belajar Matematika antara kelompok siswa yang diberikan  bentuk 

tes uraian lebih besar dari  siswa yang diberi  bentuk tes pilihan ganda, 
setelah mengontrol  intelegensi siswa;  

2.  Hasil belajar  Matematika kelompok siswa yang diajar menggunakan  
pendekatan pembelajaran PMRI lebih besar dari kelompok siswa yang 
diajar menggunakan pendekatan pembelajaran  Konvensional, setelah 
mengontrol intelegensi  siswa; 
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3.  Terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran dan bentuk 
tes formatif terhadap  hasil belajar Matematika setelah mengontrol   
intelegensi siswa; 

4. Untuk kelompok siswa yang diberi bentuk tes uraian, hasil belajar 
Matematika antara kelompok siswa yang diajar dengan pendekatan PMRI 
lebih besar  dari   kelompok siswa yang diajar dengan Pendekatan 
Konvensional, setelah mengontrol  intelegensi siswa; 

5.  Untuk kelompok siswa yang diberi bentuk tes pilihan ganda, hasil belajar 
Matematika antara kelompok siswa yang diajar dengan pendekatan PMRI 
lebih kecil  dari   siswa yang diajar dengan Pendekatan Konvensional, 
setelah mengontrol  intelegensi siswa;  

6. Untuk kelompok siswa yang diajar menggunakan pendekatan 
pembelajaran PMRI, hasil belajar Matematika antara kelompok siswa 
yang diberikan bentuk tes pilihan ganda  lebih kecil dari   kelompok siswa 
yang diberikan bentuk tes uraian, setelah mengontrol  intelegensi siswa; 

7. Untuk kelompok siswa yang diajar menggunakan pendekatan 
pembelajaran  Konvensional, hasil belajar Matematika antara kelompok 
siswa yang diberikan bentuk tes pilihan ganda  lebih besar   dari   
kelompok siswa yang diberikan bentuk tes uraian, setelah mengontrol  
intelegensi siswa. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitian ini dilaksanakan di SDN 117 dan MIN II Palembang. 
Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat) bulan  yaitu  pada semester 
ganjil, bulan Juli 2009 sampai dengan akhir bulan Oktober 2009 tahun 
akademik 2009/2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
metode eksperimen dengan rancangan faktorial 2 x 2. Variabel  terikat adalah 
hasil belajar Matematika siswa. Faktor perlakuan adalah (1) bentuk tes 
formatif, (2) pendekatan pembelajaran, serta (3) intelegensi siswa sebagai  
covariable. 
 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah two stage 
random sampling. Pertama, secara cluster random sampling, yaitu memilih 
secara acak dari empat sekolah ujicoba PMRI,  yang terpilih  SDN 117 
Palembang dan MIN II Palembang. Kedua, secara cluster random sampling, 
yaitu memilih satu kelas dari 6 kelas IV SDN 117, serta memilih satu kelas 
dari 2 kelas IV MIN II Palembang. Satu kelas yang terpilih  sebagai  kelas 
eksperimen yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran PMRI dan 
satu kelas sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 
konvensional.  

Dalam rancangan tersebut, sampel terdiri dari 72 siswa yang masing-
masing 36 siswa sebagai kelompok eksperimen (pembelajaran PMRI) di SDN 
117 dan 36 siswa sebagai kelompok kontrol (pembelajaran konvensional) di 
MIN 2 Palembang. Tiap-tiap kelompok terdiri atas 18 siswa dipillih secara 
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acak untuk diberikan tes uraian, dan 18 orang dipilih secara acak untuk 
diberikan tes pilihan ganda, sehingga setiap selnya terdiri atas 18 orang 
amatan. 

Instrumen hasil belajar Matematika disusun berdasarkan KTSP kelas 1 
semester 1 sebanyak 30 butir soal dalam bentuk pilihan ganda dan  10 butir 
soal dalam bentuk uraian. Berdasarkan hasil ujicoba dan menggunakan 
koefisien korelasi biserial (rbis), diperoleh 10 butir soal dalam bentuk uraian 
dan 30 butir soal dalam bentuk pilihan ganda yang sahih. Dari perhitungan 
validasi butir soal ke-1 yang telah dilakukan, diperoleh  rbis = 0,502, untuk       
n = 30 dan α = 0,05 diperoleh nilai r tabel = 0,159. Perhitungan untuk butir 
yang lain juga membandingkan dengan nilai r tabel = 0,159.  Reliabilitas  
instrumen bentuk tes pilihan ganda  dihitung dengan menggunakan rumus 
Kuder Richardson (KR-20), sedangkan perhitungan reliabilitas bentuk tes 
uraian menggunakan rumus Koefisien Alpha. Dari hasil perhitungan, 
diperoleh koefisien reliabilitas instrument tes (30 butir soal) sebesar 0.8844. 
Hasil ini menunjukkan bahwa reliabilitas termasuk kategori reliabilitas tinggi, 
sehingga instrumen penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat ukur.  

Data yang diperoleh  dianalisis dengan menggunakan  analisis  
deskriptif dan analisis inferensial. Analisis Inferensial berupa Ankova dua jalur 
untuk menguji hipotesis yang dilanjutkan dengan Tukey. Sebelum uji 
hipotesis, perlu dilakukan uji persyaratan yang meliputi uji normalitas, uji 
homogenitas populasi, dan uji kesejajaran garis. Uji normalitas yang 
dilakukan menggunakan uji Lilliefors,  sedangkan uji homogenitasnya 
menggunakan uji Bartlett  dengan taraf kepercayaan      α = 0,05. sedangkan 
uji kesejajaran garis menggunakan analisis regresi. 

Bentuk Tes Formatif

Pendekatan 

Pembelajaran 

 

Bentuk Tes uraian

           (A1) 

 

 

Bentuk Tes       
Pilihan Ganda 

(A2) 

 

Pembelajaran PMRI 

                (B1) 

(X,  Y)1 1 k 

k= 1,2,...,n11 

(A1B1)  

(X,  Y)2 1 k 

k= 1,2,...,n12 

(A2B1) 

Pembelajaran Konvensional 

               (B2) 

 

(X,  Y)1 2 k 

k= 1,2,...,n12 

(A1B2) 

  

(X,  Y)2 2 k 

k= 1,2,...,n22 

(A2B2) 

  

Gambar  3. Model Konstelasi Masalah 
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Keterangan: 
A1B1 :   kelompok siswa yang diberi tes uraian dan diajar melalui pendekatan PMRI  
A1B2 :   kelompok siswa yang diberi tes uraian dan diajar melalui pendekatan 

Konvensional 
A2B1 :   kelompok siswa yang diberi tes pilihan ganda dan diajar melalui Pendekatan 

PMRI  
A2B2 :   kelompok siswa yang diberi tes pilihan ganda dan diajar melalui Pendekatan 

Konvensional  
X      : Intelegensi  siswa   
Y      : Hasil belajar Matematika siswa 
 
HASIL PENELITIAN 

Tabel 2. Deskripsi Data  

Pendekatan 
Pembelajaran  Ket. 

Bentuk Formatif  

Total 
  
 

 
Uraian 

(A1) 
 
 

Pilihan Ganda 
(A2) 

 

X11 Y11 X21 Y21 X.1 Y.1 

PMRI 
(B1) 

n         18 18 18 18 36 36 
X          110,6 85,1 99,7 80,9 105,2 82,9 
SD       14,3 7,28 8,5 10,4 12,9 9,09 
Min      123 70 90 58 90 58 
Max     135 100 117 100 135 100 

  X12 Y12 X22 Y22 X.2 Y.2 

Konvensional 
(B2) 

n           18 18 18 18 36 36 
X         102,6 80,3 100,7 83,7 101,7 82,0 
SD       10,4 11,2 6,9 11,1 8,8 11,6 
Min       90 57 90 63 90 57 
Max      121 98 114 100 121 100 

  X1. Y1. X2. Y2. X.. Y.. 

Total 

n          36 36 36 36 72 72 
X        106,7 82,7 100,2 82,3 103,4 82,5 
SD       13,0 9,6 7,6 11,7 11,1 10,4 
Min   90 57 90 58 90 57 
Max 135 100 125 100 135 100 

Keterangan: 
 A1  : Kelompok siswa yang diberikan  bentuk tes uraian  

A2  : Kelompok siswa yang diberikan bentuk tes  pilihan ganda  
B1  : Kelompok siswa yang diajar dengan pendekatan PMRI  
B2  : Kelompok siswa yang diajar dengan Pendekatan Konvensional 
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n  : banyaknya sampel 
 X : Skor intelegensi siswa kelas IV   
 Y : Skor hasil belajar Matematika  siswa   
 
1. Uji Hipotesis tentang Pengaruh Faktor Bentuk Tes Formatif terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa setelah Mengontrol Intelegensi Siswa 
 

Persamaan model Ankova Univariat pada bagian ini dipakai untuk 
menguji perbedaan hasil belajar Matematika siswa  dalam kelompok bentuk 
tes uraian  dengan kelompok bentuk tes pilihan ganda, setelah mengontrol 
intelegensi siswa yang ditulis dalam bentuk: 

)1.4.....(......................................................................ijkεXAµY iijk +++=  
Dimana, 
Yijk= menyatakan observasi multivariat ke-k dalam sel-(i,j); 
µ= menyatakan parameter konstanta keseluruhan; 
Ai=menyatakan parameter pengaruh tingkat ke-i dari faktor utama A; 
X= menyatakan  skor sebuah variabel bebas atau kovariat tunggal; 
εij= menyatakan suku kesalahan random dari model 
 

Tabel 3. 
 Statistik  Uji F tentang Perbedaan Rata-rata Y, menurut Faktor A 

setelah Mengontrol X 
Sumber Varians JKyres db RJK F Sig. 
X 2974.301 1 2974.301 42.588 .001
A 390.896 1 390.896 5.597 .021
Error 4818.894 69 69.839   
Total 490819.000 72    

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Ver.16 
 
Hipotesis ini dapat ditulis: 
H0 : Aj = 0 
H1 : bukan H0 
 
Berdasarkan nilai statistik Uji F pada baris A tabel 3 di atas,             

nilai F0 = 5,597; db = (1; 69), dan nilai p = 0,021 < α = 0,05, Nilai tersebut 
lebih besar daripada Ftabel (0,05; 1, 69) = 3,99; berarti H0 ditolak, artinya terdapat 
perbedaan hasil belajar Matematika siswa antara kelompok yang diberikan 
bentuk tes uraian dan kelompok yang diberikan bentuk tes pilihan ganda 
setelah mengontrol intelegensi siswa. Untuk kelompok yang diberikan 
perlakuan bentuk tes uraian, hasil belajar Matematika siswa mempunyai rata-
rata dikoreksi sebesar  82,3, sedangkan kelompok yang diberikan perlakuan 
bentuk tes pilihan ganda, hasil belajar Matematika siswa mempunyai rata-rata 
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dikoreksi sebesar  82,0. Dengan demikian maka hasil belajar Matematika 
siswa yang diberikan  kelompok bentuk tes formatif uraian lebih besar 
daripada  kelompok yang diberikan bentuk tes formatif pilihan ganda  setelah 
mengontrol intelegensi siswa. 
 
2.  Uji Hipotesis tentang Pengaruh Faktor Pendekatan Pembelajaran 

terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa setelah Mengontrol Intelegensi 
Siswa 

 
Persamaan model Ankova Univariat pada bagian ini dipakai untuk 

menguji perbedaan hasil belajar Matematika siswa  dalam kelompok 
pendekatan pembelajaran PMRI dengan kelompok  pendekatan 
pembelajaran  Konvensional, setelah mengontrol intelegensi siswa yang 
ditulis dalam bentuk: 

)2.4.....(......................................................................ijkεXBµY jijk +++=  
Dimana, 
Yijk= menyatakan observasi multivariate ke-k dalam sel-(i,j); 
µ= menyatakan parameter konstanta keseluruhan; 
Bj=menyatakan parameter pengaruh tingkat ke-j dari faktor utama B; 
X= menyatakan  skor sebuah variabel bebasatau kovariat tunggal; 
εij= menyatakan suku kesalahan random dari model 
 

Tabel 4. 
Statistik  Uji F tentang Perbedaan Rata-rata Y, menurut Faktor B 

setelah Mengontrol X 
Sumber Varians JKyres db RJK F Sig. 
X 2833.310 1 2833.310 39.063 .001
B 205.127 1 205.127 2.828 .097
Error 5004.662 69 72.531   
Total 490819.000 72    

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Ver.16 
 
Hipotesis ini dapat ditulis: 
H0 : Bi = 0   
H1 : bukan H0 
 
Berdasarkan nilai statistik Uji F pada baris B tabel 4 di atas, nilai    F0 = 

2,828; db = (1; 69), dan nilai p = 0,097 > α = 0,05. Nilai tersebut lebih kecil 
daripada Ftabel (0,05; 1, 69) = 3,99; berarti H0 diterima, artinya tidak terdapat 
perbedaan hasil belajar Matematika siswa antara kelompok yang diajar 
dengan pendekatan pembelajaran PMRI  dan kelompok yang diajar dengan 
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pendekatan pembelajaran Konvensional setelah mengontrol intelegensi 
siswa. Untuk kelompok yang diberikan perlakuan pendekatan pembelajaran 
PMRI, hasil belajar Matematika siswa mempunyai rata-rata dikoreksi sebesar  
81,5, sedangkan kelompok yang diberikan perlakuan pendekatan 
pembelajaran Konvensional, hasil belajar Matematika siswa mempunyai rata-
rata dikoreksi sebesar  83,5. Dengan demikian maka hasil belajar Matematika 
siswa yang diberikan  kelompok yang diajar dengan pendekatan 
pembelajaran PMRI lebih kecil daripada  kelompok yang diajar dengan 
pendekatan pembelajaran Konvensional  setelah mengontrol intelegensi 
siswa. 

 
3.  Uji Hipotesis tentang Pengaruh Faktor Interaksi antara Pendekatan 

Pembelajaran dengan Bentuk Tes Formatif terhadap Hasil Belajar 
Matematika Siswa setelah Mengontrol Intelegensi Siswa 

 
Persamaan model Ankova univariat pada bagian ini dipakai untuk 

menguji  pengaruh faktor interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan 
bentuk tes formatif terhadap hasil belajar Matematika siswa, setelah 
mengontrol intelegensi siswa yang ditulis dalam bentuk: 

)3.4.........(..................................................ijkεX[AB]BAµY ijjiijk +++++=
 Dimana, 

Yijk= menyatakan observasi multivariate ke-k dalam sel-(i,j); 
µ  = menyatakan parameter konstanta keseluruhan; 
Ai  = menyatakan parameter pengaruh tingkat ke-i dari faktor utama A; 
Bj  =menyatakan parameter pengaruh tingkat ke-j dari faktor utama B; 
[AB]ij = menyatakan parameter pengaruh tingkat faktor ke-(i,j) dari 

faktor interaksi AB 
X = menyatakan  skor sebuah variabel bebas atau kovariat tunggal; 
εij = menyatakan suku kesalahan random dari model 
Analisis data dengan menerapkan prosedur GLM Univariat 

sebagaimana persamaan 4.3 di atas, secara langsung akan menyajikan hasil 
analisis model regresi homogen univariat seperti dalam tabel  5 berikut. 
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Tabel 5.  
Statistik  Uji F tentang Pengaruh Interaksi A*B Terhadap Rata-rata 

Hasil Belajar Matematika setelah Mengontrol X 
Sumber Varians JKyres db RJK F Sig. 

X 3416.978 1 3416.978 57.267 .001 
A 851.978 1 851.978 14.279 .001 
B 520.847 1 520.847 8.729 .004 

A * B 510.910 1 510.910 8.563 .004 
Error 3997.744 67 59.668   
Total 490819.000 72    

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Ver.16 
 
Dari hasil perhitungan ankova pada tabel 5 terlihat bahwa nilai               

Fhit = 8,563 dan nilai p = 0,04 < α = 0,05. Nilai tersebut lebih besar daripada 
Ftabel (0,05; 3, 67) = 2,75, berarti H0 ditolak, sehingga dari hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan 
pembelajaran dan bentuk tes formatif terhadap hasil belajar Matematika 
siswa, setelah mengontrol intelegensi siswa.  

Analisis data dengan menerapkan prosedur GLM Univariate 
sebagaimana persamaan 4.3 di atas, secara langsung akan menyajikan hasil 
analisis model regresi homogen univariat seperti dalam tabel  6 berikut. 

 
Tabel 6. 

Statistik  Uji t tentang Pengaruh Interaksi A*B  
Terhadap Rata-rata Hasil Belajar Matematika  

setelah Mengontrol X 

Parameter B Std. Error t Sig. 
Intercept 5.442 10.453 .521 .604 
X .726 .096 7.567 .001 
[A=1,00] -1.589 2.582 -.615 .540 
[B=1,00] 1.079 2.676 .403 .688 
[A=1,00] * 
[B=1,00] -13.894 4.748 -2.926 .004 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Ver.16 
 
Berdasarkan hasil analisis dari tabel 6 di atas, dapat dibuat persamaan 

regresi  homogen univariat yang ditulis dalam bentuk: 
XBABAY 442.5)]1)(1[(894,13]1[079,1]1[589,1442,5 +==−=+=−=  
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Tabel 7. 
Parameter Rata-rata Y Menurut Faktor Kelompok Tingkat Faktor 

Interaksi A*B  setelah Mengontrol X 
FS A=1 A=2 Selisih 
B=1 β0+β1+β2+β3 β0+β2 β1+β3 
B=2 β0+β1 β0 β1 

Selisih β2+β3 β2 β3 
 
Berdasarkan tabel 7  Hipotesis hipotesis yang diuji adalah: 
H0 : β3 = 0 atau Ho : Interaksi A × B = 0 
H1 : β3 ≠ 0 atau H1 :  Interaksi A × B ≠ 0 
Berdasarkan nilai statistik Uji t tabel 7 baris [(A=1)(B=1)] nilai               

t0 = -2,926 dan nilai p = 0,004 < α = 0,05, berarti H0 ditolak. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar Matematika siswa mempunyai pengaruh 
interaksi  yang signifikan setelah mengontrol intelegensi siswa.  
 

4. Perbedaan Rata-rata Hasil Belajar Matematika  Antara Semua Tingkat 
Faktor B untuk Setiap Tingkat Faktor A  Setelah Mengontrol Intelegensi 
Siswa.  

Persamaan model Ankova Univariat  pada bagian ini dipakai untuk 
menguji perbedaan rata-rata hasil belajar Matematika siswa  antara semua 
tingkat faktor B (pendekatan pembelajaran), untuk setiap tingkat faktor A 
(bentuk tes formatif),  setelah mengontrol intelegensi siswa yang ditulis dalam 
bentuk: 

)4.4...(............................................................ijkεX[AB]AµY jiiijk ++++=

 Dimana, 
Yijk= menyatakan observasi multivariat ke-k dalam sel-(i,j); 
µ= menyatakan parameter konstanta keseluruhan; 
Ai = menyatakan parameter pengaruh tingkat ke-i dari faktor utama A; 
ABij=menyatakan parameter pengaruh tingkat faktor ke –(i-j) dari faktor 

interaksi AB; 
X= menyatakan  skor sebuah variabel bebas atau kovariat tunggal; 
εij= menyatakan suku kesalahan random dari model 
 
Berdasarkan persamaan 4.4 di atas, berikut ini dilakukan pengujian 

hipotesis sebagai berikut. 
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Tabel 8. 
Statistik  Uji F tentang Parameter Rata-rata Y antara  Semua Tingkat  

Faktor B untuk  Setiap Tingkat Faktor A  
Setelah Mengontrol X 

Sumber 
Varians JKyres Db RJK F Sig. 
Intercept 1.549 1 1.549 .026 .872 

X 3416.978 1 3416.978 57.267 .001 
A 851.978 1 851.978 14.279 .001 

A * B 821.150 2 410.575 6.881 .002 
Error 3997.744 67 59.668   
Total 490819.000 72    

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Ver.16 
Berdasarkan persamaan 4.4 di atas, berikut ini akan dilakukan  

pengujian hipotesis sebagai berikut. 
H0 : (AB)ij = 0 
H1 : bukan H0 
 
Berdasarkan nilai statistik Uji F pada  baris A*B   tabel  8 di atas, nilai 

F0= 6,881; nilai p = 0,002 < α = 0,05. Nilai tersebut lebih besar daripada Ftabel 

(0,05; 3, 67) = 2,75 berarti H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
antara semua tingkat faktor B (pendekatan pembelajaran)  untuk setiap 
tingkat faktor A (bentuk tes formatif) mempunyai pengaruh terhadap hasil 
belajar Matematika setelah mengontrol intelegensi siswa. 

 
Tabel 9.  

Uji t Tentang Parameter Rata-rata Y  Antara  
 Semua Tingkat Faktor B untuk Setiap Tingkat Faktor A setelah Mengontrol X 

Parameter B Std. Error t Sig. 
Intercept 5.442 10.453 .521 .604 

X .726 .096 7.567 .001 
[A=1,00] -1.589 2.582 -.615 .540 

[A=1,00] * [B=1,00] -12.815 3.464 -3.699 .001 
[A=2,00] * [B=1,00] 3.754 2.676 1.403 .028 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Ver.16 
 
Berdasarkan  hasil analisis dari tabel 9 di atas, dapat dibuat 

persamaan regresi  homogen univariat yang ditulis dalam bentuk: 
XBABAAY 726,0)]1)(2[(754,3)]1)(1[(815,12]1[589,1442,5 +==+==−=−=  
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Tabel 10.  
Parameter Rata-rata Y Antara Semua Tingkat Faktor B  
untuk Setiap Tingkat Faktor A,  setelah Mengontrol X 

FS B=1 B=2 Selisih 
A=1 β0+β1+β2 β0+β1 β2 
A=2 β0+β1+β3 β0 β3 

Selisih  β1  
 
Berdasarkan tabel 10 hipotesis yang diuji adalah: 

a) Khusus Kelompok  Siswa yang  Diberikan bentuk tes Uraian, Hasil Belajar 
Matematika Siswa dalam Kelompok Pendekatan Pembelajaran PMRI 
Lebih Besar dari Kelompok Pendekatan Pembelajaran Konvensional, 
Setelah Mengontrol Intelegensi Siswa 

 
Hipotesis ini dapat ditulis:  
H0 : β2 ≤ 0 atau H0 : µ11 ≤ µ12 
H1 : β2 > 0 atau H1 : µ11 > µ12 
 
Berdasarkan nilai statistik Uji t tabel 9  baris [(A=1)*(B=1)] nilai            

t0 = -3,669 dan nilai p = 0,001 < α = 0,05, berarti H0 ditolak, artinya  untuk 
kelompok diberikan bentuk tes formatif uraian, terdapat perbedaan hasil 
belajar Matematika siswa antara kelompok yang diajar dengan pendekatan 
pembelajaran PMRI dan kelompok yang diajar dengan pendekatan 
pembelajaran Konvensional. Untuk  kelompok siswa yang diberikan bentuk 
tes uraian, hasil belajar matematika siswa kelompok yang diajar dengan 
pendekatan pembelajaran PMRI mempunyai rata-rata dikoreksi sebesar  
83,3, sedangkan kelompok yang diajar dengan  pendekatan pembelajaran 
Konvensional,  hasil belajar Matematika siswa mempunyai rata-rata dikoreksi 
sebesar  82,3. Dengan demikian maka untuk kelompok siswa yang diberikan 
bentuk tes uraian, hasil belajar Matematika siswa yang diajar dengan 
pendekatan pembelajaran PMRI lebih besar  daripada  kelompok yang diajar 
dengan pendekatan pembelajaran Konvensional  setelah mengontrol 
intelegensi siswa. 

 
b) Khusus Kelompok Siswa yang Diberikan Bentuk Tes Pilihan Ganda, Hasil 

Belajar Matematika Siswa dalam Kelompok Pendekatan Pembelajaran 
PMRI Lebih kecil daripada Kelompok Pendekatan Pembelajaran 
Konvensional, Setelah Mengontrol Intelegensi Siswa 

 
Hipotesis ini dapat ditulis:  
H0 : β3 ≥ 0 atau Ho : µ21   ≥ µA22 
H1 : β3 < 0 atau H1 : µ21   < µA22 
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Berdasarkan nilai statistik uji t tabel 9  baris [(A=2)*(B=1)] nilai             

t0 = 1,403 dan nilai p = 0,02 < α = 0,05, berarti H0 ditolak, artinya  untuk 
kelompok diberikan bentuk tes formatif pilihan ganda, terdapat perbedaan 
hasil belajar Matematika siswa antara kelompok yang diajar dengan 
pendekatan pembelajaran PMRI dan kelompok yang diajar dengan 
pendekatan pembelajaran Konvensional. Untuk  kelompok siswa yang 
diberikan bentuk tes uraian, hasil belajar matematika siswa kelompok yang 
diajar dengan pendekatan pembelajaran PMRI mempunyai rata-rata dikoreksi 
sebesar  80,6, sedangkan kelompok yang diajar dengan  pendekatan 
pembelajaran Konvensional, hasil belajar Matematika siswa mempunyai rata-
rata dikoreksi sebesar  84,7. Dengan demikian maka untuk kelompok siswa 
yang diberikan bentuk tes pilihan ganda, hasil belajar Matematika siswa yang 
diajar dengan pendekatan pembelajaran PMRI lebih kecil  daripada  
kelompok yang diajar dengan pendekatan pembelajaran Konvensional  
setelah mengontrol intelegensi siswa. 

 
5. Perbedaan Rata-rata Hasil Belajar Matematika Antara Semua Tingkat 

Faktor A untuk Setiap Tingkat Faktor B setelah mengontrol Intelegensi 
Siswa 

 
Persamaan model Ankova Univariat  pada bagian ini dipakai untuk 

menguji perbedaan rata-rata hasil belajar Matematika siswa  antara semua 
tingkat faktor A( bentuk tes formatif) untuk setiap tingkat faktor B (pendekatan 
pembelajaran),  setelah mengontrol intelegensi siswa yang ditulis dalam 
bentuk: 

)5.4.....(............................................................ijkjijijk εX[AB]BµY ++++=

 Dimana, 
Yijk= menyatakan observasi multivariat ke-k dalam sel-(i,j); 
µ= menyatakan parameter konstanta keseluruhan; 
Bj = menyatakan parameter pengaruh tingkat ke-j dari faktor utama B; 
ABij=menyatakan parameter pengaruh tingkat faktor ke –(i-j) dari faktor 

interaksi AB; 
X= menyatakan  skor sebuah variabel bebas atau kovariat tunggal; 
εij= menyatakan suku kesalahan random dari model 
Berdasarkan persamaan 4.5 di atas, berikut ini dilakukan pengujian 

hipotesis. 
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Tabel 11.  
Statistik  Uji  F tentang Parameter Rata-rata Y antara  

Semua Tingkat  Faktor  A untuk  Setiap Tingkat Faktor B 
Setelah Mengontrol X 

Sumber  Varians JKyres Db RJK F Sig. 
Intercept 1.549 1 1.549 .026 .872
X 3416.978 1 3416.978 57.267 .001
B 520.847 1 520.847 8.729 .004
A * B 1006.918 2 503.459 8.438 .001
Error 3997.744 67 59.668   
Total 490819.00

0 72    

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Ver.16 
 
Berdasarkan persamaan 4.5 di atas, berikut ini akan dilakukan  

pengujian hipotesis sebagai berikut. 
H0 : (AB)ij = 0 
H1 : bukan H0 
 
Berdasarkan nilai statistik Uji F pada  baris A*B tabel  11 di atas, nilai 

F0 = 8,438; dan  nilai p = 0,001 < α = 0,05. Nilai tersebut lebih besar daripada 
Ftabel (0,05; 3, 67) = 2,75 berarti H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa antara semua tingkat faktor A (bentuk tes formatif) untuk setiap tingkat 
faktor B (pendekatan pembelajaran) mempunyai pengaruh terhadap hasil 
belajar Matematika setelah mengontrol intelegensi siswa. 

 
Tabel 12.  

Uji t Tentang Parameter Rata-rata Y  Antara   
Semua Tingkat Faktor A untuk Setiap Tingkat Faktor B 

 setelah Mengontrol X 

Parameter B Std. Error t Sig. 
Intercept 5.442 10.453 .521 .604 

X .726 .096 7.567 .000 
[B=1,00] 1.079 2.676 .403 .688 
[A=1,00] * [B=1,00] -15.483 3.849 -4.023 .001 
[A=1,00] * [B=2,00] 4.589 2.582 1.615 .04 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Ver.16 
 



xlii 
 

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 12 di atas, dapat dibuat 
persamaan regresi  homogen univariat yang ditulis dalam bentuk: 

XBABABY 726,0)]2)(1[(589,4)]1)(1[(483,15]1[079.1442,5 +==+==−=+=  
 

Tabel 13. 
Parameter Rata-rata Y Antara Semua Tingkat Faktor A untuk Setiap 

Tingkat Faktor B,  setelah Mengontrol X 
FS B=1 B=2 Selisih 
A=1 β0+β1+β2 β0+β3 - 
A=2 β0+β1 β0 β1 

Selisih β2 β3 - 
 
Berdasarkan tabel 13 hipotesis yang diuji adalah: 

a) Khusus Kelompok  Siswa yang  Diajar dengan  Pendekatan Pembelajaran 
PMRI, Hasil Belajar Matematika Siswa dalam Kelompok yang diberikan 
Bentuk Tes Uraian Lebih Besar  dari Kelompok Bentuk Tes Pilihan 
Ganda, Setelah Mengontrol Intelegensi Siswa 

 
Hipotesis ini dapat ditulis:  
H0 : β2 ≤ 0 atau H0 : µ11 ≤ µ12 
H1 : β2 > 0 atau H1 : µ11 > µ12 
 
Berdasarkan nilai statistik Uji t tabel 12  baris [(A=1)*(B=1)] nilai        

t0= -4,023 dan nilai p = 0,001 < α = 0,05, berarti H0 ditolak, artinya  untuk 
kelompok diajar dengan pendekatan pembelajaran PMRI, terdapat 
perbedaan hasil belajar Matematika siswa antara kelompok yang diberikan 
bentuk tes uraian dan kelompok yang diberikan  bentuk tes pilihan ganda. 
Untuk  kelompok siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran PMRI, 
hasil belajar matematika siswa kelompok yang diberikan bentuk tes uraian 
mempunyai rata-rata dikoreksi sebesar  83,3, sedangkan kelompok yang 
diberikan bentuk tes pilihan ganda, hasil belajar Matematika siswa 
mempunyai rata-rata dikoreksi sebesar  80,6. Dengan demikian maka untuk 
kelompok siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran PMRI, hasil 
belajar Matematika siswa yang diberikan bentuk tes uraian lebih besar  
daripada  kelompok yang diberikan bentuk tes pilihan ganda   setelah 
mengontrol intelegensi siswa. 
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b) Khusus Kelompok  Siswa yang  Diajar dengan Pendekatan Pembelajaran 
Konvensional, Hasil Belajar Matematika Siswa dalam Kelompok Bentuk 
Tes Uraian  Lebih Kecil dari Kelompok Bentuk Tes Pilihan Ganda, Setelah 
Mengontrol Intelegensi Siswa 

 
Hipotesis ini  dapat ditulis:  
H0 : β3 ≥ 0 atau H0 : µ21  ≥ µ22 
H1 : β3 < 0 atau H1 : µ21 < µ22 
 
Berdasarkan nilai statistik Uji t tabel 12  baris [(A=1)*(B=2)] nilai           

t0 = 1,615 dan nilai p = 0,04 < α = 0,05, berarti H0 ditolak, artinya  untuk 
kelompok diajar dengan pendekatan pembelajaran Konvensional, terdapat 
perbedaan hasil belajar Matematika siswa antara kelompok yang diberikan 
bentuk tes uraian dan kelompok yang diberikan  dengan bentuk tes pilihan 
ganda. Untuk  kelompok siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran 
Konvensional, hasil belajar matematika siswa kelompok yang diberikan 
bentuk tes uraian mempunyai rata-rata dikoreksi sebesar  82,3, sedangkan 
kelompok yang diberikan bentuk tes pilihan ganda, hasil belajar Matematika 
siswa mempunyai rata-rata dikoreksi sebesar  84,7. Dengan demikian maka 
untuk kelompok siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran 
Konvensional, hasil belajar Matematika siswa yang diberikan bentuk tes 
uraian lebih kecil daripada  kelompok yang diberikan bentuk tes pilihan ganda   
setelah mengontrol intelegensi siswa. 
 
Keterbatasan Penelitian  
 Peneliti menyadari bahwa di samping hasil-hasil penelitian yang telah 
dikemukakan pada bagian sebelumnya, dalam penelitian ini masih terdapat 
beberapa keterbatasan yang perlu dikemukakan sebagai referensi bagi 
pembaca dan  untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian 
ini.  
 Meskipun penelitian ini telah dilakukan pengontrolan dengan 
maksimal, namun masih terdapat keterbatasan yang secara ilmiah harus 
diakui dan dikemukakan sebagai pertimbangan dalam membuat  generalisasi 
hasil penelitian  yang telah diperoleh.  Keterbatasan yang dimaksud adalah 
sebagai berikut. 
 Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di kelas IV  pada SDN 117 
Palembang dan MIN 2 Palembang, yang merupakan sekolah ujicoba PMRI di 
Palembang. Subyek penelitian sebanyak 72 orang yang terbagi  dalam 2 
kelas dengan masing-masing kelas terdiri dari 36 orang. Dengan demikian 
generalisasi penelitian hanya dapat diberlakukan pada kelas IV kedua  SD/MI 
tersebut. Untuk itu agar hasil penelitian dapat  digeneralisasi pada suatu 
ruang lingkup yang lebih luas, diperlukan random replikasi dengan 
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mengambil sampel di beberapa SD/MI dengan siswa  dari berbagai  tingkatan 
kelas.  
 Kedua, penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen yang 
menuntut pengendalian secara ketat terhadap variabel-variabel penelitian, di 
luar variabel yang ditentukan. Akan tetapi, perlakuan ini dilaksanakan 
bersamaan dengan jadwal belajar mengajar dan berbagai aturan yang 
mengikat di sekolah, sehingga waktu yang diikuti siswa dalam pelaksanaan 
belajar mengajar ini hanya sebagian dari waktu belajar siswa dalam setiap 
minggunya. Hal ini berarti bahwa masih banyak variabel yang mempengaruhi 
kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar. 
 Ketiga, penelitian ini tidak dilakukan tes awal, dengan anggapan 
bahwa kemampuan awal siswa dalam kemampuan Matematika  homogen 
atau sama. 
 Keempat, adanya kontaminasi oleh variabel  lain misalnya kreativitas, 
kemandirian terhadap variabel kriterion  penelitian yaitu berupa pencapaian 
hasil belajar Matematika yang telah didefinisikan secara teoritis dan 
dijustifikasi secara empiris yang merupakan akibat dari perlakuan penelitian. 
 
Kesimpulan  

Pertama, hasil belajar Matematika siswa dalam kelompok siswa yang 
diberikan bentuk tes uraian lebih besar dari pada kelompok siswa yang 
diberikan bentuk tes pilihan ganda, setelah mengontrol intelegensi siswa. 

Kedua, hasil belajar Matematika siswa dalam kelompok siswa yang 
diajar dengan pendekatan pembelajaran PMRI lebih kecil dari pada kelompok 
siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran  Konvensional, setelah 
mengontrol intelegensi siswa. 

Ketiga, terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara pendekatan 
pembelajaran dengan bentuk tes formatif terhadap hasil belajar Matematika 
siswa SD, setelah mengontrol intelegensi siswa. 

Keempat, untuk kelompok siswa yang diberi bentuk tes uraian, hasil 
belajar Matematika antara kelompok siswa yang diajar dengan pendekatan 
pembelajaran PMRI lebih besar dari pada kelompok siswa yang diajar 
dengan pendekatan pembelajaran  Konvensional, setelah mengontrol 
intelegensi siswa. 

Kelima, untuk kelompok siswa yang diberi bentuk tes pilihan ganda, 
hasil belajar Matematika antara kelompok siswa yang diajar dengan 
pendekatan pembelajaran PMRI lebih kecil  daripada kelompok siswa yang 
diajar dengan pendekatan pembelajaran  Konvensional, setelah mengontrol 
intelegensi siswa. 

Keenam, untuk kelompok siswa yang diajar menggunakan 
pendekatan pembelajaran PMRI, hasil belajar Matematika antara kelompok 
siswa yang diberi bentuk tes uraian lebih besar kelompok siswa yang diberi 
bentuk tes pilihan ganda, setelah mengontrol intelegensi siswa. 
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Ketujuh, untuk kelompok siswa yang diajar menggunakan pendekatan 
pembelajaran  Konvensional, hasil belajar Matematika antara kelompok siswa 
yang diberi bentuk tes uraian lebih kecil dari pada kelompok siswa yang 
diberi bentuk tes pilihan ganda, setelah mengontrol intelegensi siswa. 

 
Implikasi 
 Berdasarkan kesimpulan penelitian, ternyata pendekatan 
pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 
meningkatkan hasil belajar Matematika. Penentuan pendekatan 
pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap hasil belajar 
Matematika siswa, khususnya pada siswa kelas IV di SDN 117 dan MIN 2 
Palembang. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut 
bergantung pada kemampuan guru dalam memilih pendekatan pembelajaran 
yang digunakannya dan disesuaikan pula dengan bentuk tes formatif yang 
diberikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa 
implikasi sebagai berikut. 
 Pertama, berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa hasil 
belajar Matematika kelompok siswa yang diberikan bentuk tes uraian lebih 
baik dari pada hasil belajar Matematika kelompok siswa yang diberikan 
bentuk tes pilihan ganda, setelah mengontrol intelegensi siswa. Hal ini 
berimplikasi dari keterujian hipotesis yang telah diajukan, sehingga ada 
upaya meningkatkan hasil belajar Matematika siswa dengan diberikan bentuk 
tes uraian dalam pembelajaran Matematika. Penggunaan bentuk tes formatif 
tentunya tetap  memperhatikan karakteristik pokok bahasan dan kesesuaian 
materi pelajaran yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran 
Matematika.  
 Jadi dalam pembelajaran Matematika di SD, khususnya topik-topik  
pembelajaran Matematika yang memungkinkan dapat diberikan bentuk tes 
uraian, diharapkan guru membiasakan memberikan bentuk tes uraian dalam 
proses pembelajaran, sehingga siswa lebih terbiasa dan guru dapat 
memperbaiki proses pembelajaran sekaligus meningkatkan hasil belajar 
Matematika siswa  secara menyeluruh. 

Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar 
Matematika kelompok siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran 
PMRI lebih kecil dari pada hasil belajar Matematika kelompok siswa yang 
diajar dengan pendekatan pembelajaran  Konvensional, setelah mengontrol 
intelegensi siswa. Namun untuk proses pembelajaran di kelas, pendekatan 
pembelajaran PMRI lebih baik daripada pendekatan pembelajaran 
Konvensional dalam membuat siswa aktif dan senang terhadap Matematika. 
 Dengan demikian hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa 
Pendekatan pembelajaran PMRI membutuhkan kemampuan guru untuk 
mengelola proses pembelajran, agar bukan hanya di tingkat matematisasi 
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horizontal (matematika informal) tetapi juga di tingkat matematisasi vertikal 
(matematika formal).  

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran 
dengan bentuk tes formatif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
hasil belajar Matematika siswa, setelah mengontrol intelegensi siswa. 
Dengan demikian hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dalam 
proses pembelajaran Matematika di SD, diharapkan kepada guru untuk 
menerapkan pendekatan pembelajaran PMRI dengan bentuk tes formatif 
uraian dalam pembelajaran Matematika sehingga dapat meningkatkan 
proses pembelajaran dan hasil belajar Matematika.  

Selain itu diharapkan kepada guru Matematika untuk menerapkan 
pendekatan pembelajaran  Konvensional dengan bentuk tes pilihan ganda 
dalam pembelajaran Matematika sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika. 
 
Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, dapat disarankan 
sebagai berikut. 
1. Pendekatan pembelajaran PMRI dapat dijadikan sebagai pendekatan 

inovatif dalam mengajarkan mata pelajaran Matematika. Karena di dalam 
penelitian ini terbukti bahwa siswa senang dan aktif dalam pembelajaran 
Matematika. 

2. Bagi para guru yang akan mengajarkan Matematika selain harus memilih 
pendekatan pembelajaran yang digunakan, juga harus 
mempertimbangkan bentuk tes formatif.   

3. Perlu adanya pelatihan PMRI lanjutan bagi guru-guru SD melalui 
Kelompok Kerja Guru (KKG) yang telah dibentuk  bukan hanya di tingkat 
matematisasi horizontal (matematika informal) tetapi juga di tingkat 
matematisasi vertikal (matematika formal).   

4. Bagi peneliti lain, untuk mengadakan penelitian lanjutan mengenai 
pengembangan soal-soal tes formatif berdasarkan pendekatan PMRI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


