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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: penyebaran kemampuan siswa dan kemampuan
siswa berdasarkan nilai KKMnya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri
se-Gugus Boden Powel Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Sampel penelitian ini
berjumlah 153 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut: kemampuan siswa dalam kompetensi dasar memecahkan
masalah berkaitan dengan uang penyebarannya tidak sesuai kurva normal, tidak homogen dan
siswa dengan kemampua tinggi lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan rendah,
kemampuan siswa berdasarkan nilai KKM 41,83% tuntas dan 58,17% tidak tuntas.
Kata kunci: penyebaran, kemampuan, distribusi nilai, ketuntasan siswa

PENDAHULUAN
Masalah berkaitan tentang uang pada dasarnya sudah dipelajari sejak pra
sekolah. Dari tahap pengenalan uang dalam lingkungan keluarga dan dipelajari
materinya pada kelas III SD. Menurut Dorman dalam Hudojo (2005: 153) pada
hakekatnya matematika lebih baik diajarkan sejak usia balita. Proses pembelajaran
sejak balita atau pra sekolah akan membentuk pola berfikir anak.
Menurut Dienes (Suryadi, 2007: 165) mengungkapkan bahwa kemampuan
matematika anak mencakup lima fase. Kelima fase tersebut adalah bermain bebas,
generalisasi, representasi, simbolisasi, dan formalisasi. Fase bermain bebas anak
biasanya berinteraksi langsung dengan benda-benda kongkrit sebagai aktivitas
belajarnya. Pada tahap generalisasi anak mampu mengobservasi pola, keteraturan,
dan sifat yang dimiliki bersama. Pada fase representasi, anak memiliki kemampuan
untuk melakukan proses berfikir dengan menggunakan representasi obyek-obyek
tertentu dalam bentuk gambar atau turus. Fase simbolisasi adalah tahapan dimana
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anak sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol matematika
dalam proses berfikirnya. Sedangkan tahap formalisasi, adalah tahap dimana anak
sudah memiliki kemampuan untuk memandang matematika sebagai sesuatu yang
berstruktur. Pada siswa kelas tiga SD sudah melewati tiga fase yaitu fase bermain
bebas, fase generalisasi dan fase representasi.
Suatu pertanyaan akan merupakan suatu masalah hanya jika seseorang tidak
mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk
menemukan jawaban suatu pertanyaan tersebut (Hudojo, 2005: 127). Mampu
memecahkan masalah dalam suatu kompetensi dasar merupakan suatu aktifitas
berfikir yang cukup tinggi. Kemampuan memecahkan masalah setiap anak berbedabeda antara satu dengan yang lainnya
Kemampuan dasar siswa sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa
dalam memecahkan masalah. Siswa kelas III SD telah melewati fase bermain bebas,
fase generalisasi dan fase representasi. Siswa kelas III SD memiliki kemampuan dalam
mengobservasi

benda-benda

dihadapannya

dan

mampu

menganalisasi

dan

menyebabutkan kriteria benda tersebut.
Uang adalah benda yang mampu diamati dan dihitung jumlahnya. Uang di cetak
dengan bentuk dan gambar tertentu berdasarkan nominal yang tertera dalam uang
(Lesmana, 2010:48). Uang dikenalkan kepada anak-anak sejak mereka kecil (fase
bermain bebas) dan mulai dikenalkan di dunia pendidikan pada kelas III (masuk ke
dalam fase generalisasi dan representasi). Pada dasarnya kemampuan siswa sendiri
berbeda-beda, dengan pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan
sekolah akan membentuk tingkat kemampuan siswa.
Tingkat kemampuan siswa di bedakan menjadi 3 kriteria. Kriteria yang pertama
siswa dengan kemampuan tinggi, yang kedua siswa dengan kemampuan sedang dan
siswa dengan kemampuan tinggi. Menurut Sudjana(2001: 91) kurva distribusi
kemampuan siswa dibagi menjadi 3. Kurva distribusi normal, kurva positif dan kurva
negatif. Kurva distribusi normal selalu simetrik, persebaran kemampuannya sebagian
besar sedang, sebagian besar berkemampuan rendah dan sebagian kecil
berkemampuan tinggi. Kurva positif memiliki bentuk kurva yang condong ke kiri dan
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ekornya condong ke kanan. Artinya siswa dengan kemampuan rendah lebih banyak
dan siswa dengan kemampuan tinggi lebih sedikit. Kurva negatif memiliki bentuk kurva
yang condong kekanan dan ekor memanjang di kiri. Kurva negatif menggambarkan
siswa dengan kemampuan tinggi lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan
rendah.
Kemampuan siswa dapat diidentifikasi dengan melihat nilai KKM (kriteria
ketuntasan minimal). Nilai KKM disesuaikan dengan nilai KKM pada setiap sekolah
masing-masing. Siswa yang telah mendapatkan nilai sama dengan atau lebih dari KKM
dikatakan “tuntas KD” artinya siswa telah mampu menguasai kompetensi dasar
tersebut. Sedangkan siswa memiliki nilai kurang dari KKM disebutkan siswa “belum
tuntas KD” atau belum menguasai materi kompetensi dasar.

METODE PENELITIAN
Desain dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitis.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri se-Gugus Boden Powel
Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun pelajaran 2012/2013, sedangkan
sampel yang terpilih adalah 153 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan
metode tes. Teknik pengolahan data dengan menghitung standar deviasi, kenormalan
kurva, varian, kemiringan, koefisen kurtosis dan ketuntasan siswa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengolahan data pada skor kemampuan siswa kelas III SD Negeri 4 seGugus Boden Powel dalam kompetensi dasar memecahkan masalah yang berkaitan
dengan uang diperoleh 𝑥 = 52,30 dan nilai tengah (median) 53,65. Nilai varians
sebesar 411,36 dan nilai simpangan bakunya 20,28.
Dalam menentukan kenormalan kurva digunakan perhitungan nilai κ (kappa).
Nilai κhitung sebesar 0,592, sedangkan nilai κdistribusi normal adalah 0,263. κhitung lebih besar
dari κdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran siswa tidak sesuai
distribusi normal.
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Karena kurva tidak normal, maka ditentukan jenis kurvanya. Penentuan jenis
kurva dengan menghitung koefisien kurtosisnya. Nilai koefisien kurtosis dalam
penelitian ini adalah 2,47. Nilai koefisen kutosis kurang dari tiga. Jika koefisen kurtosis
kurang dari tiga maka kurva termasuk dalam jenis kurva distribusi platikurtik.
Menyatakan bahwa kemampuan siswa tidak homogen.
Kemiringan kurva untuk menentukan penyebaran perbandingan banyak siswa
berkemampuan rendah dan berkemampuan tinggi. Kemiringan dalam penelitian ini
sebesar -0,20. Karena bernilai negatif maka kurva yang diperoleh kurva negatif. Kurva
negatif artinya siswa dengan kemampuan tinggi lebih banyak dibandingkan siswa
berkemampuan rendah.
Dari 153 siswa didapatkan 64 siswa memenuhi KKM, dan 89 siswa tidak
memenuhi KKM. Jika dibuat persentase ada 41,83% memenuhi KKM ata dikatakan
“Tuntas KD” dan 58,17% tidak memenuhi KKM atau “Tidak Tuntas KD”.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: penyebaran
kemampuan siswa kelas III SD Negeri se-Gugus Boden Powel dalam kompetensi dasar
memecahkan masalah berkaitan dengan uang

penyebaran kemampuannya tidak

homogen dan siswa dengan kemampuan tinggi lebih banyak dibandingkan siswa
berkemampuan rendah. Siswa dengan predikat “Tuntas KD” kurang dari siswa dengan
predikat “Tidak Tuntas KD”.
Ada beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: kompetensi
dasar dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan uang erat hubungannya
dalam kegiatan sehari-hari dan sering ditemui, tetapi disini masih banyak siswa yang
belum tuntas KD jadi diharapkan siswa untuk dapat belajar dari lingkungan. Belajar
secara berkelompok antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa
berkemampuan rendah mampu meningkatkan belajar.

DAFTAR PUSTAKA
Hudojo, Herman. 2005. Pengembangan Kurikulum Dan Pmbelajaran Matematika. Malang:
UNM.
Ekuivalen: Kemampuan Siswa dalam Kompetensi Dasar Memecahkan Masalah Berkaitan dengan Uang
pada Siswa Kelas III SD Negeri se-Gugus Boden Powel Kecamatan Gebang Kabupaten
Purworejo Tahun Pelajaran 2012/2013

33

Lesmana, Heni. 2010. Ensiklopedia Metematika U-Z. Jakarta: Nobel Edumedia.

Suryadi, Didi. 2007. Ilmu Aplikasi Pendidikan Bagian III Pendidikan Disiplin Ilmu. Bandung:
Imperial Bakti Utama.
Sudjana, 2001. Metode Statistika. Bandung: Tarsito.

34

Ekuivalen: Kemampuan Siswa dalam Kompetensi Dasar Memecahkan Masalah Berkaitan dengan Uang
pada Siswa Kelas III SD Negeri se-Gugus Boden Powel Kecamatan Gebang Kabupaten
Purworejo Tahun Pelajaran 2012/2013

