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ABSTRACT. The purpose of the study is to improve the ability of thinking 

abstractly of mathematics through visual media props on the materials of geometry 

of solids. This research is a Classroom Action Research. The recipient subject of the 

action is student X IPA 1 MAN Gondangrejo Karanganyar. There are 33 learners of 

the class which consists of 6 men and 27 women. The subjects of implementing 

action are the researcher and the mathematics teacher of class X IPA 1. The data are 

collected by using observation, test, fields note, documentation, and interview. The 

research belongs to descriptive qualitative research which encloses the data of 

reductions, the data of presentations, and drawing conclusion. The researcher applies 

triangulation in order to make the data valid. The results of the research show that 

improving of thinking abstractly of mathematics. These results can be seen from (1) 

learners in thinking carefully a number of different variables in the same time before 

the actions 12.12% and 69.69% after the action (2) learners in giving reasons 

appropriate with the concept before the actions 12.12 % and 57.57% after the action 

(3) learners in drawing conclusions dealing with the general rationale to explain 

specific things before the actions 15.15% and 63.63% after the action (4) the results 

of the test of learners’ ability has score s SCDT 15-22 before the actions 24.24% and 

72.72% after the actions. It can be concluded that the media props can improve the 

ability of thinking abstractly of mathematics through visual media props on the 

material of geometry of solids. 
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ABSTRAK. Tujuan penelitian untuk meningkatkan kemampuan berpikir abstrak 

matematika melalui media visual alat peraga pada materi geometri bangun ruang. 

Jenis penelitian ini menggunakan PTK. Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas 

X IPA 1 MAN Gondangrejo Karanganyar, yang berjumlah 33 siswa terdiri dari 6 

laki-laki dan 27 perempuan. Subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru 

matematika kelas X IPA 1. Metode pengumpulan data melalui observasi, tes, catatan 

lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara 

deskriptif kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan berpikir abstrak matematika. Hasil ini dapat dilihat 

dari (1) siswa dalam berpikir seksama sejumlah variabel yang berbeda dalam waktu 

yang sama sebelum tindakan 12,12% dan setelah tindakan 69,69% (2) siswa dalam 

memberikan alasan sesuai dengan konsep sebelum tindakan 12,12% dan setelah 

tindakan 57,57% (3) siswa dalam menarik kesimpulan menurut dasar pemikiran 

umum untuk menjelaskan hal-hal yang khusus sebelum tindakan 15,15% dan setelah 

tindakan 63,63% (4) hasil tes kemampuan siswa mencapai skor SCDT 15-22 

sebelum tindakan 24,24% dan setelah tindakan 72,72%. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa media alat peraga dapat meningkatkan kemampuan berpikir abstrak 

matematika pada materi geometri bangun ruang. 

 

Kata Kunci: alat peraga, geometri, kemampuan berpikir abstrak 

 

PENDAHULUAN 

Geometri merupakan salahsatu cabang ilmu matematika yang memerlukan 

pemikiran  imajinatif atau membayangkan karena mengandung unsur-unsur dimensi 

ruang. Menurut Hidayat (2012) ruang dimensi tiga yang merupakan salah satu materi 

pelajaran matematika siswa kelas X SMA/MA, adalah materi yang sangat sulit untuk 

dipahami karena bersifat abstrak dan minimnya ketrampilan siswa dalam 

menggambar bangun-bangun tiga dimensi. Hal ini menunjukkan masih banyak siswa 

yang mengalami kesulitan dalam memahami materi bangun ruang yang disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah kemampuan berpikir abstrak siswa SMA 

yang masih rendah, penggunaan media pembelajaran yang kurang optimal, kesulitan 
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siswa dalam memahami konsep sehingga ketepatan dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan masih sulit. 

Suatu pembelajaran tidak pernah terlepas dari berpikir. Berpikir merupakan 

suatu kegiatan dari otak untuk membayangkan, mengingat, memahami sebelum 

sesuatu itu dituliskan maupun dilisankan. Kemampuan berpikir seseorang perlu 

mengalami peningkatan agar pemahaman seseorang juga mengalami peningkatan. 

Dalam jurnalnya Wang (2012) menyebutkan bahwa kemampuan berpikir sangat 

bernilai karena diyakini lebih mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan 

pekerjaan dan kehidupan sehari-hari dan karya akademis yang maju dan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi juga dapat membantu meningkatkan nilai tes standar. Bagi 

siswa SMA/MA kemampuan berpikir abstrak sangat diperlukan khususnya pada 

materi bangun ruang yang menuntut siswa untuk membayangkan, mengimajinasi, 

atau menggambarkan suatu benda yang secara riil tidak selamanya ada. 

Kemampuan berpikir abstrak tidak dapat terlepas dari pengetahuan tentang 

konsep karena kegiatan berpikir tidak akan terlepas dari kemampuan untuk 

menggambarkan dan membayangkan benda yang secara fisik tidak selalu ada. Secara 

rinci kemampuan berpikir abstrak tersebut memiliki indikator yaitu: (1) kemampuan 

siswa dalam berpikir seksama sejumlah variabel yang berbeda dalam waktu yang 

sama, (2) kemampuan siswa dalam memberikan alasan sesuai dengan konsep, (3) 

kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan menurut dasar pemikiran umum untuk 

menjelaskan hal-hal yang khusus. 

Dalam jurnalnya Pritchard (2012) menyatakan menyatakan bahwa “captured 

the essence of this aspect of visualization by stating that geometry fosters on students 

an ability to visualize and mentally manipulate geometric objects”. Pernyataan 

tersebut mempunyai makna bahwa dengan adanya aspek visualisasi geometri dapat 

mendorong kemampuan siswa untuk memvisualisasikan dan memanipulasi objek 

geometri. Jadi, visualisasi sangat penting dalam memahami geometri. Oleh karena 

itu, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran matematika 

khususnya pada materi geometri bangun ruang dibutuhkan sebuah alat peraga untuk 

memvisualisasikan bentuk geometri bangun ruang sesuai dengan pembelajaran. Hal 



ini dilakukan sesuai dengan dasar solusi dari suatu permasalahan dalam 

pembelajaran yaitu penggunaan media pembelajaran.  

Menurut Sugiyono (2011: 1) alat peraga adalah suatu perangkat benda 

konkret yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun secara sengaja yang 

digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep 

maupun prinsip-prinsip dalam matematika. Penggunaan alat peraga ini juga selaras 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuhanisani (2013) menyimpulkan 

bahwa media alat peraga dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa pada materi pecahan. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar 

Sarjuniningsih (2012) menyimpulkan bahwa penggunaan strategi Quick on The 

Draw dengan memanfaatkan alat peraga dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan komunikasi matematika dan prestasi belajar matematika. Jadi, dari 

beberapa penelitian terdahulu terbukti bahwa penggunaan alat peraga dapat 

meningkatkan suatu variabel yang ingin dicapai. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir abstrak 

matematika melalui media visual alat peraga pada materi geometri bangun ruang 

bagi siswa kelas X IPA 1 semester genap MAN Gondangrejo Karanganyar tahun 

ajaran 2014/2015.  

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan 

penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif 

bersama dengan guru matematika untuk mengetahui suatu permasalahan yang 

terjadi dan menberikan alternatif tindakan dalam pembelajaran di dalam kelas. 

Ciri khusus penelitian tindakan kelas menurut Tampubolon (2014: 21) adalah 

sebagai berikut: 

a. Adanya tindakan (action) yang nyata dari guru atau mahasiswa, karena 

keduanya melaksanakan dua peran yaitu sebagai guru model dan sebagai 

peneliti. 



b. Tindakan itu dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

pendidik/peneliti; 

c. Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan praktis; 

d. Apa masalah, mengapa terjadi, dan bagaimana memecahkan masalah. 

Menurut Sutama (2014: 25) PTK merupakan penelitian yang bersifat 

reflektif. Kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan riil yang dihadapi 

oleh praktisi pendidikan dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing, 

kemudian direfleksikan alternatif pemecahan masalahnya dan ditindaklanjuti 

dengan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur.  

Berdasarkan pendapat ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa PTK 

merupakan suatu proses penelitian dalam bentuk siklus yang dilakukan secara 

sengaja oleh pendidik/ calon pendidik untuk mengetahui permasalahan riil dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat diperbaiki dan ditindaklanjuti dengan 

alternatif tindakan nyata yang terukur dan terencana. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru matematika MAN 

Gondangrejo Karanganyar tahun ajaran 2014/2015. Subjek penerima tindakan 

adalah siswa kelas X IPA 1 MAN Gondangrejo Karanganyar, yang berjumlah 33 

siswa terdiri dari 7 laki-laki dan 16 perempuan. Subjek pelaksana tindakan 

adalah peneliti dan guru matematika kelas X IPA 1. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan observasi, tes, catatan lapangan, 

dokumentasi, dan wawancara. Data dikumpulkan mulai dari kondisi awal atau 

sebelum tindakan sampai tindakan berakhir. Metode pengumpulan data terdiri 

dari metode pokok dan metode bantu. Metode pokok dalam penelitian berisi 

observasi dan tes. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung, teliti, 

cermat, dan sistematis untuk mendapatkan gambaran secara langsung. Observasi 

dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Instrumen pada observasi 

menggunakan pedoman observasi yang berisi tindak mengajar, tindak belajar, 

dan keterangan tambahan.  Pada penelitian ini tes bertujuan untuk mengukur 

hasil kemampuan berpikir abstrak yang diperoleh siswa. Instrumen pada tes 



menggunakan soal tes yang berbentuk soal uraian. Tes diberikan pada akhir 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan terakhir setiap siklus. 

Metode bantu dalam penelitian ini berisi catatan lapangan, dokumentasi, 

dan wawancara. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat fenomena-

fenomena penting yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung yang 

belum ada pada saat observasi.  

Model catatan lapangan dilakukan oleh peneliti dan guru matematika 

kelas X IPA 1 yang berisi tindak mengajar, tindak belajar siswa, dan penarikan 

makna. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah dan nama 

siswa kelas X IPA 1. Pada saat dilakukan tindakan dokumentasi dilakukan 

dengan pengambilan foto dan perekaman video pada proses pembelajaran 

berlangsung. Peneliti melakukan wawancara kepada guru matematika kelas X 

IPA 1 untuk mendapatkan informasi tentang proses belajar mengajar dan faktor 

penyebab dari permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir abstrak 

siswa.  

Teknik analisis data pada penelitian tindakan kelas adalah analisis data 

deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode alur terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan data. Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan teknik 

triangulasi. Menurut Saebani (2008: 189) triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian siswa kelas X IPA 1 MAN Gondangrejo Karanganyar dari 

kondisi awal sampai siklus II secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut. 

 

 

 

 



Tabel 1. Data Peningkatan Kemampuan Bepikir Abstrak 

No. Indikator Kemampuan Berpikir Abstrak Sebelum 

Tindakan 

Siklus I Siklus II 

1 Kemampuan siswa dalam berpikir 

seksama sejumlah variabel yang berbeda 

dalam waktu yang sama 

4 siswa 

(12,12%) 

12 siswa 

(36,36%) 

23 siswa 

(69,69%) 

2 Kemampuan siswa dalam memberikan 

alasan sesuai dengan konsep 

4 siswa 

(12,12%) 

13 siswa 

(39,39%) 

19 siswa 

(57,57%) 

3 Kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan menurut dasar pemikiran 

umum untuk menjelaskan hal-hal yang 

khusus 

5 siswa 

(15,15%) 

11 siswa 

(33,33%) 

21 siswa 

(63,63%) 

4 Hasil tes kemampuan siswa mencapai 

skor Science Cognitif Development Test 

(SCDT) 15-22 

9 siswa 

(24,24%) 

15 siswa 

(45,45%) 

23 siswa 

(72,72%) 

Berdasarkan data pada Tabel 1. indikator kemampuan berpikir abstrak 

mengalami peningkatan secara keseluruhan. Hal tersebut dijelaskan dalam 

pembahasan setiap indikator sebagai berikut. 

1. Kemampuan siswa dalam berpikir seksama sejumlah variabel yang berbeda 

dalam waktu yang sama 

Pada kondisi awal kemampuan siswa yang mampu berpikir seksama 

sejumlah variabel yang berbeda dalam waktu yang sama masih sangat rendah 

yaitu 4 siswa (12,12%). Setelah dilakukan tindakan pada siklus I meningkat 

menjadi 12 siswa  (36,36%). Hal tersebut mengalami peningkatan kembali pada 

siklus II menjadi 23 siswa (69,69%). 

Pada siklus I pertanyaan yang diberikan kepada siswa secara lisan 

berhubungan dengan kedudukan dan jarak dari titik, garis, dan bidang pada 

bangun ruang kubus ABCD.EFGH. Beberapa pertanyaan yang diberikan adalah 

sebagai berikut. 

1) Tentukan titik yang berada pada garis EC 

2) Tentukan garis yang sejajar dengan HC 



3) Tentukan jarak antara titik B dengan G apabila panjang sisi dimisalkan a. 

Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut adalah: 

1) Titik E dan titik C 

2) Garis BE 

3) 2a  

Dari pertanyaan di atas siswa perlu berpikir seksama sejumlah variabel 

yaitu unsur-unsur yang ada pada bangun ruang kubus seperti sisi, rusuk, 

diagonal bidang, dan diagonal ruang serta kedudukan antara titik terhadap garis, 

titik terhadap bidang dan garis terhadap garis yang lain. Siswa yang tidak 

memahami hal tersebut secara bersamaan akan sulit menjawab pertanyaan 

dengan cepat dan tepat. 

Pada siklus II pertanyaan yang diberikan kepada siswa secara lisan 

berhubungan dengan besar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang 

kubus ABCD.EFGH. Beberapa pertanyaan yang diberikan adalah sebagai 

berikut. 

1) Berapa besar sudut antara garis BG dan bidang ABCD 

2) Berapa besar sudut antara garis BC dan AE 

Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut adalah: 

1) 45  

2) 90  

Pertanyaan di atas berhubungan dengan sudut-sudut istimewa dalam 

segitiga. Siswa perlu berpikir seksama sejumlah variabel yaitu tentang 

kedudukan garis dan bidang yang telah dipelajari sebelumnya dan besar sudut 

istimewa yang dihasilkan dari dua garis yang saling berpotongan. Siswa juga 

perlu memahami dalil yang telah dipelajari sebelumnya yang berbunyi “ Dua 

buah sudut sama besar jika kaki-kaki kedua sudut tersebut sejajar dan searah”. 

Siswa yang tidak memahami hal-hal tersebut secara bersamaan akan sulit 

menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. 

Menurut pendapat Sutrima, Mardiyana, Hasanah. (2013) menyatakan 

bahwa dalam memecahkan masalah, siswa melakukan proses berpikir dalam 

benak sehingga siswa dapat sampai pada jawaban. Berdasarkan pendapat Dini 



Kinati Fardah (2012) dalam proses berpikir kreatif, siswa dapat memahami 

permasalahan dan mereka dapat memperkirakan solusinya , kemudian menyusun 

rencana, melaksanakan rencana tersebut serta mengevaluasi jika terjadi 

hambatan dalam memperoleh solusi. Mereka dapat mengomunikasikan ide 

mereka secara lisan maupun tertulis dengan jelas dan runtut. 

Hal tersebut selaras dengan indikator kemampuan berpikir abstrak dalam 

berpikir seksama sejumlah variabel yang berbeda dalam waktu yang sama. Pada 

proses pembelajaran peneliti mampu mengetahui kemampuan berpikir siswa 

dengan memberikan pertanyaan secara lisan sehingga siswa mampu 

mengomunikasikan jawabannya secara lisan dalam waktu yang terbatas.  

2. Kemampuan siswa dalam memberikan alasan sesuai dengan konsep 

Data peningkatan kemampuan berpikir abstrak pada indikator ini 

mengalami peningkatan. Pada kondisi awal atau sebelum tindakan kemampuan 

siswa dalam memberikan alasan sesuai dengan konsep masing sangat rendah 

sebanyak 4 siswa (12,12%). Data menunjukkan peningkatan pada siklus I 

setelah dilakukan tindakan sebanyak 13 siswa (39,39%). Pada siklus II 

mengalami peningkatan sebanyak 19 siswa (57,57%). 

 

Gambar 1. Hasil Diskusi Siswa Sesuai Konsep 

 



 

Gambar 2. Hasil Diskusi Siswa Tidak Sesuai Konsep 

Soal diskusi diberikan kepada semua kelompok pada setiap pertemuan 

pertama dan kedua di setiap siklus I dan siklus II. Kemampuan siswa dalam 

memberikan alasan disesuaikan dengan jawaban pada permasalahan telah 

dikerjakan setiap kelompok masing-masing. Berdasarkan Gambar 1. soal yang 

diberikan berbunyi “Pada limas segiempat beraturan T.ABCD yang semua 

rusuknya sama panjang, tentukan besar sudut antara TA dan bidang ABCD”. 

Pada gambar tersebut terlihat bahwa siswa menyelesaikan soal dengan 

menggunakan konsep aturan cos dimana .cos
AT

AO
 Dalil  Phytagoras juga 

digunakan untuk mencari nilai TO dan mampu menjelaskan bahwa TO=AO. 

Pemberian alasan pada saat siswa mengemukakan di depan kelas sesuai dengan 

jawaban dari soal diskusi yang telah dikerjakan. Siswa tersebut mampu 

menjelaskan lebih rinci berdasarkan jawaban yang telah ditulis seperti pada 

Gambar 1. 

Berdasarkan Gambar 2. siswa telah memberikan alasan dari 

permasalahan yang ada. Walaupun siswa sudah memberikan alasan tetapi alasan 

yang diberikan tidak sesuai dengan konsep yang diinginkan. Siswa tidak 

menggunakan aturan sin, cos, tan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Siswa hanya memberikan alasan “karena rusuknya sama maka membentuk 

segitiga sama sisi”. Jawaban akhir yang ditulis juga kurang tepat yaitu 60  

sedangkan jawaban yang diinginkan adalah besar sudutnya 45 . Hal tersebut 

juga sesuai dengan jawaban siswa pada saat mengemukakan jawabannya di 



depan kelas. Siswa kurang mampu memberikan alasan yang tepat dan jelas 

sesuai dengan konsep yang diinginkan.  

Dalam Jurnal Pendidikan Matematika Azhari (2013) menyatakan bahwa 

guru dapat melatih kemampuan berpikir kreatif siswa dalam suasana 

pembelajaran di kelas, salah satunya menerapkan pembelajaran yang biasa 

memberikan siswa kesempatan dalam mengemukakan gagasan mereka secara 

bebas namun tetap dibawah bimbingan guru sebagai fasilitator. Hal tersebut 

selaras dengan indikator kemampuan berpikir abstrak dalam memberikan alasan 

sesuai dengan konsep. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengemukakan pendapat dari hasil diskusi sehingga kemampuan siswa dalam 

memberikan alasan dapat terlihat. 

3. Kemampuan peserta didik dalam menarik kesimpulan menurut dasar pemikiran 

umum untuk menjelaskan hal-hal yang khusus 

 

Gambar 3. Hasil Siswa Tanpa Pemberian Kesimpulan 

 

Gambar 4. Hasil Siswa dengan Pemberian Kesimpulan 



Berdasarkan Gambar 3. dan 4. soal kuis yang diberikan kepada siswa 

berbunyi “Hitunglah jarak antara titik V dan A serta titik P dan A pada kubus 

PQRS.TUVW dengan rusuk 5cm dimana titik A adalah titik tengah RT ”. Pada 

gambar 3. menunjukkan bahwa siswa mengerjakan soal tanpa memberikan 

kesimpulan. Walaupun jawaban yang ditulis benar yaitu 3
2

5
 tetapi hal tersebut 

tidak dapat menunjukkan kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan menurut 

dasar pemikiran umum untuk menjelaskan hal-hal yang khusus sehingga 

jawaban siswa dianggap kurang tepat.  

Berbeda dengan Gambar 4. dimana dalam gambar tersebut siswa mampu 

mengerjakan soal dengan dasar pemikirannya. Hal tersebut terlihat dengan 

penggunaan dalil Phytagoras untuk menghitung panjang sisi PR dan VP. Siswa 

tersebut juga mampu menuliskan kesimpulannya yang berbunyi “Jadi, VA adalah 

setengahnya dari VP”. Oleh karena itu, jawaban siswa pada Gambar 4. dianggap 

tepat karena dapat menunjukkan kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan 

menurut dasar pemikiran umum untuk menjelaskan hal-hal yang khusus. 

Data kondisi awal menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam 

menarik kesimpulan masih rendah yaitu 5 siswa (15,15%). Setelah dilakukan 

tindakan, pada siklus I kemampuan peserta didik dalam menarik kesimpulan 

sebanyak 11 siswa (33,33%) dan dilanjutnya pada siklus II sebanyak 21 siswa 

(63,63%). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fachrurazi (2011) menyatakan 

bahwa dengan pembelajaran berbasis masalah dari data atau informasi yang 

diperoleh siswa akan dapat membuat kesimpulan yang tepat dan benar sekaligus 

melihat adanya kontradiksi ataupun ada tidaknya konsistensi atau kejanggalan 

dalam informasi itu. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti bahwa dalam memperoleh data siswa yang mampu menarik 

kesimpulan dengan melihat jawaban siswa atas kesimpulan yang mereka tulis.  

Menarik kesimpulan dari pemikiran umum untuk menjelaskan hal-hal yang 

khusus selaras dengan melihat adanya kontradiksi atau kejanggalan dalam 

informasi itu. 



4. Hasil tes mencapai skor SCDT antara 15-22 

Hasil tes menunjukkan kemampuan berpikir abstrak siswa mengalami 

peningkatan. Pada kondisi awal hasil tes yang mencapai skor SCDT antara 15-

22 sebanyak 9 siswa (24,24%). Setelah tindakan dilakukan pada siklus I, siswa 

yang mendapatkan hasil tes mencapai skor SCDT antara 15-22 sebanyak 15 

siswa (45,45%). Pada siklus II hasil tes tersebut mengalami peningkatan bahwa 

siswa yang mendapatkan hasil tes mencapai skor SCDT antara 15-22 sebanyak 

23 siswa (72,72%). 

Menurut Widodo (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa suatu 

tes atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Hal tersebut 

selaras dengan tindakan peneliti dalam memberikan tes untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir abstrak siswa. Jadi, suatu tes dapat digunakan 

untuk memberikan hasil ukur yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, mendukung hipotesis bahwa 

dengan menggunakan media alat peraga dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir abstrak matematika pada materi geometri bangun ruang siswa kelas X 

IPA 1 semester genap MAN Gondangrejo Karanganyar tahun ajaran 2014/2015. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa media alat peraga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir abstrak matematika pada materi geometri bangun ruang. Hal ini 

dapat dilihat dari (1) peserta didik dalam berpikir seksama sejumlah variabel yang 

berbeda dalam waktu yang sama sebelum tindakan 12,12% dan setelah tindakan 

69,69% (2) peserta didik dalam memberikan alasan sesuai dengan konsep sebelum 

tindakan 12,12% dan setelah tindakan 57,57% (3) peserta didik dalam menarik 

kesimpulan menurut dasar pemikiran umum untuk menjelaskan hal-hal yang khusus 

sebelum tindakan 15,15% dan setelah tindakan 63,63% (4) hasil tes kemampuan 

peserta didik mencapai skor SCDT 15-22 sebelum tindakan 24,24% dan setelah 

tindakan 72,72%. 
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