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IMPLEMENTASI MODEL CONCEPT ATTAINMENTUNTUK 

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi model concept attainment 

dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V SD. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomologi. 

Subjek dalam penelitian ini ialah 2 siswa dan 1guru kelas V SD Negeri Newung 2. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan wawancara kepada siswa dan guru SD 

Negeri Newung 2, Sukodono. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 

Analisis data menggunakan tiga tahapan, yaitu: 1) reduksi data 2) penyajian data, 3) 

kesimpulan/ verifikasi data. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) kemampuan pemecahan 

matematika siswa sudah baik, karena siswa sudah menguasai indikator memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, melakukan rencana dan melihat kembali, dan hasilnya sebagai 

berikut S1 dapat menguasai semua indikator untuk 4 soal dari 5 soal yang diberikan, S2 dapat 

menguasai semua indikator untuk 3 soal dari 5 soal yang diberikan., 2) Pelaksanaan model 

concept attainment dalam pembelajaran matematika sudah tepat, karena siswa antusias dalam 

pembelajaran, langkah-langkah yang digunakan sudah sesuai yaitu tahap menganalisis 

strategi berpikir, tahap penyajian data, tahap tes pencapaian konsep. 

Kata Kunci: Matematika, Model Concept Attainment, Pemecahan Masalah 

Abstract 

This research aims to describe the implementation of concept attainment model in developing 

math problem solving skills of grade V elementary school students. This study uses a type of 

descriptive research with a qualitative approach and uses phenomological research design. 

This research was conducted at SD Negeri Newung  2 located in Pohjaring hamlet, RT. 01 

RW. 02 Newung village, Sukodono sub-district, Sragen regency, Central Java, 57263. The 

speakers for this study were 2 students and ateacher of grade V of SD Negeri Newung2. Data 

collection techniques using tests, observed and interviews of students and t 1 grade V teacher 

at SD Negeri Newung 2, Sukodono. The data validity used source and method triangulation. 

this research data is then analyzed with three stages, namely: 1) data reduction 2) data 

presentation, 3) conclusion / verification of data. The results of this study, 1) students' ability 

to manage mathematics is good, because students have mastered the indicators of 

understanding the problem, namely planning, planning and reviewing, and the results are as 

follows: S1 can master all indicators for 4 of the 5 questions given, S2 can master all the 

indicators for 3 of the 5 questions given. 2) The implementation of the concept of the 

achievement model in learning mathematics is appropriate, because students are active in 

learning, the steps used are appropriate, namely the thinking strategy analysis stage. concept 

test. 

Keywords: mathematics, model concept attainment, problem solving 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu pelajaran penting yang harus dipelajari dari jenjang 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini seperti yang diungkapkan James (dalam Putri, 

2017) bahwa matematika merupakan ilmu dasar tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran, dan konsep-konsep berhubungan lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi 

menjadi tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Matematika juga dapat digunakan 
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untuk mempersiapkan siswa dalam berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan dapat 

bekerja sama (Depdiknas, 2006).Selain itu, Hidayati (2012) mengungkapkan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan yang timbul dari pemikiran manusia yang 

berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. 

Matematika tidak hanya mempelajari dari hal kognitif saja, tetapi dalam belajar 

matematika siswa juga mendapatkan kemampuan matematis. Kemampuan matematis yang 

dimaksud seperti yang ditetapkan dalam (NCTM, 2000) yaitu, lima standar kemampuan 

matematis yang harus dimiliki oleh siswa: 1) kemampuan pemecahan masalah, 2) komunikasi 

matematis, 3) kemampuan koneksi, 4) kemampuan penalaran, dan 5) kemampuan 

representasi. Dari lima standar kemampuan matematis yang disebutkan, kemampuan 

pemecahan masalah salah satu hal penting bagi siswa. 

 Magdalena & Surya (2018) mengungkapkan bahwa pemecahan masalah merupakan  

salah satu bagian penting dari kurikulum matematika yang digunakan dalam proses 

pembelajarandan juga dalam penyelesaian, hal ini dikarenakan dengan pemecahan masalah 

siswa dapat memperoleh pengalaman yang memerlukan pengetahuan dan juga ketrampilan 

yang sudah dikuasai yang kemudian dapat diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat 

tidak rutin. Melalui kegiatan ini diharapkan aspek-aspek kemampuan matematika seperti 

penemuan pola, penggeneralisasian dan komunikasi matematika, pemecahan pada masalah 

tidak rutin dapat dikembangkan secara lebih baik 

Menurut Ahmad & Susanto (2013:134) pemecahan masalah merupakan keterampilan 

dasar, keterampilanini menyangkut keterampilan minimal yang harus dimiliki siswa dalam 

matematika dan keterampilan minimal yang diperlukan seseorang agar dapat menjalankan 

fungsinya dalam masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya penjelasan menurut NCTM 

(2000) pemecahan masalah yaitu proses penerapan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya pada situasi baru dan berbeda. 

Adapun menurut NCTM (2000) indikator yang digunakan dalam mengukur 

kemampuan pemecahan masalah matematika yaitu: 1) Mengidentifikasi unsur-unsur yang 

diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan., 2) Merumuskan masalah 

matematika atau menyusun model matematika., 3) Menerapkan strategi untuk menyelesaikan 

berbagai masalah (sejenis dan masalah baru) alam atau diluar matematika., 4) Menjelaskan 

hasil sesuai permasalahan asal., 5) Menggunakan matematika secara bermakna. 

Menurut Polya (2004) tahapan pemecahan masalah yaitu (1) memahami masalah, (2) 

membuat rencana penyelesaian, (3) melakukan rencana, (4) melihat kembali. Adanya 

keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah memiliki 
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tahapan seperti berikut, 1) mengidentifikasi dan memahami masalah, 2) merencanakan 

penyelesaian, 3) melaksanakan rencana, 4) menjelaskan hasil, dan 5) melihat kembali.   

Hasil studi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)  dari 

tahun ke tahun  peringkat Indonesia berada diposisi bawah, seperti pada tahun 2011 Indonesia 

berada di peringkat 38 dari 46 negara dengan skor 375. Begitu pula dengan Hasil TIMSS 

pada tahun 2015 yang dipublkasikan pada desember 2016 berada diperingkat 46 dari 51 

negara dengan skor 397. Hal tesebut memperlihatkan bahwa di Indonesia kemampuan 

pemecahan masalah matematikanya masih rendah. 

Untuk mengatasi rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika di 

Indonesia diperlukan untuk menerapkan suatu model pembelajaran. Model pembelajaran 

sendiri memiliki pengertian suatu perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan 

dalam membuat perencanaan pembelajaran di kelas. Ketika memilih model pembelajaran 

terdapat beberapa acuan, yaitu mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan 

yang didalamnya terdapat tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan yang digunakan dalam pembelajaran, dan juga pengelolaan di 

dalam kelas (Kholifah & Kurniawan, 2016). Ada berbagai macam model pembelajaran, 

namun model concept attainment dapat menjadi alternatif untuk menjadikan siswa 

memahami gambaran konsep pembelajaran, karena model ini dirancang untuk menyusun data 

sehingga, konsep-konsep yang penting bisa dipelajari secara tepat dan efisien (Joyce et al., 

2016). 

Model ini jugadapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar, baik menerapkan 

maupun menghubungkan konsep secara bersamaan, untuk menghasilkan pencapaian yang 

lebih baik (Habib, 2019). Model ini juga penting untuk mempelajari bagaimana 

menggolongkan, bagaimana berpikir dan bagaimana menerima konsep kepada siswa. Dalam 

model ini guru mendukung dan membimbing asumsi siswa. Selain itu, telah menyeleksi dan 

mengatur dalam konsep sampel positif dan negatif dan mengarahkan siswa untuk mencapai 

konsep ini (Bhargava, 2015). 

Model concept attainment menjadi model pembelajaran yang tepat untuk 

memperlihatkan suatudata informasi yang sudah diorganisir dengan sebuah hal yang luaa dan 

lebih mudah dimengerti untuk tingkatan perkembangan konsep (Putri, 2017). Model concept 

attainment dapat membuat siswa belajar materi yang banyak sekaligus seperti yang 

diungkapkan oleh Anjum (2014) bahwa model concept attainment dapat membantu siswa 

untuk mempelajari teori dan menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh secara bersamaan. 
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Selain itu, Kumar & Mathur (2013) mengungkapkan bahwa model concept attainment 

disukai oleh siswa karena menyenangkan untuk pengenalan materi pelajaran 

Penerapan model pembelajaran ini memusatkan pada dua hal, antara lain 

pengembangan sebuah konsep dan korelasi antara konsep yang terkait erat untuk latihan 

dalam berpikir kritis  (Muhammad et al., 2014). Hal ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan olehMunir et al., (2017) pada siswa kelas XI SMA NU Palembang, model concept 

attainment  mempengaruhi berpikir kritis pada anak karena siswa menemukan suatu konsep 

dari materi pembelajaran. 

Penelitian mengenai model concept attainment sebelumnya pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Angraini (2019) menyebutkan bahwa model concept attainment mampun 

memberikan pengaruh yang baik dalam kemampuan matematis dan berpikir kritis siswa. 

Kemudian, hasil penelitian Putri (2017) menggunanakan model concept attainment untuk 

mengukur tingkat pemahaman konsep matematika siswa. Penelitian yang dilakukan oleh 

Habib (2019) mengenai model concept attainment mempengaruhi hasil prestasi mata 

pelajaran sosial siswa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengadakan penelitiantentang 

“Implementasi Model Concept Attainment untuk Mengembangkan Kemampuan Pemecahan 

Masalah”. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mendeskripsikan implementasi model 

concept attainment untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa kelas V SD. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis 

penelitian dengan berlandaskan filsafat positivisme, dimana pendekatan ini digunakan pada 

kondisi objek yang alamiah, peneliti berperan sebagai instrument kunci, menggunakan teknik 

triangulasi untuk mengumpulkan data, analisis data bersifat induktif atau kualitatif serta hasil 

penelitian dari pendekatan kualitatif lebih berfokus ke pemahaman makna (Sugiyono, 

2018:15)  dan dengan desain penelitian fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 

Newung 2 yang terletak di dusun Pohjaring, RT. 01 RW. 02 desa Newung, kecamatan 

Sukodono, kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57263. Narasumber untuk penelitian ini adalah 2 

siswa dan guru kelas V SD Negeri Newung 2.  

 Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan tes yang dikerjakan oleh 

siswa. Tes ini terdiri 5 pertanyaan mengenai pemecahan masalah dengan materi kubus dan 

balok pada KD 3.5 dan 4.5, tes ini digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam 

menguasai indikator kemampuan pemecahana masalah matematika. Kemudian, dilakukan 

wawacara dengan siswa mengenai jawaban dari soal tes yang sudah dituliskan dan mengenai 
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pembelajaran model concept attainment yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran 

matematika, begitu pula wawancara yang dilakukan dengan guru mengenai pembelajaran 

model concept attainment dalam pembelajaran matematika. Kemudian, teknik keabsahan 

datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik/metode. Data penelitian ini 

akan dianalisis dengan tiga tahap 1) reduksi data 2) penyajian data, 3) kesimpulan/ verifikasi 

data 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menyampaikan secara menyeluruh mengenai implementasi model concept 

attainment dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas V. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Newung 2 dengan melakukan wawancara, tes 

terlutis dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil sampel 2 siswa kelas V, masing-masing 

siswa diberikan 5 soal mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika dengan materi 

bangun ruang kubus dan balok. Selanjutnya, dilanjutkan wawancara dengan siswa dan guru 

mengenai model concept attainment.  

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dapat dilihat dari hasil tes yang 

sudah dilakukan oleh siswa. Untuk menganalisis seberapa menguasainya siswa dalam 

mengerjakan tes pemecahan masalah dapat diidentifikasi dari indikator kemampuan 

pemecahan masalah itu sendiri. Indicator tesebut yaitu, memahami masalah (siswa 

menyebutkan yang diketahui dan ditanya), merencanakan penyelesaian (siswa menuliskan 

rumus yang sesuai dengan permasalahan pada soal), melakukan rencana (siswa memasukkan 

data yang diperoleh ke dalam rumus yang sudah ditentukan, siswa melaksanakan 

penyelesaian dengan tahap yang runtut dan penghitungan yang benar,siswa menyimpulkan 

hasil penyelesaian.), dan melihat kembali (siswa mampu melihat kembali pekerjaannya). 

Jawaban untuk soal nomor 1 dari kedua subjek S1 dan S2 dapat dilihat sebagai berikut 

 

Gambar 1. Hasil Pekerjaan S1 

Berdasarkan jawaban S1 di atas dapat diketahui bahwa  siswa mengetahui yang 

diketahui dan yang ditanyakan, siswa dapatmenuliskan rumus dan 

mengaplikasikannyadengan data yang ada secara tepat, kemudian siswa juga mampu 
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menyimpulkan jawaban dengan tepat serta mengecek kembali. Sehingga, dapat ditarik 

kesimpulan yaitu S1 menguasai semua indikator kemampuan pemecahan masalah 

matematika dalam soal ini. Hal ini didukung dengan wawancara sebagai berikut: 

P :Apakah kamu paham dengan maksud soal nomor 1? 

S1 : Paham Bu. Dalam soal ini yang diketahui ada kotak yang berbentuk kubus dan 

mainan kayu yang berbentuk kubus juga tetapi ukuran mainan kayu lebih kecil lalu 

yang dicari berapa banyak mainan kayu yang dapat dimasukkan dalam kotak. 

Selanjutnya dicari volume kubus besar dan keci rumusnya V= sisi x sisi x sisi, lalu 

hasilnya volume kotak dibagi volume kubus nanti ketemu jawabannya yaitu 8 mainan 

kayu dapat masuk kedalam kotak bu.  Saya cek kembali apa yang sudah saya 

kerjakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan S1 dapat ditinjau bahwa S1 memang memahami 

permasalahan yang berada dalam soal, lalu juga mampu mengaplikasikan rumus, 

menyelesaikan permasalahan dengan jawaban yang tepat, dan mengecekkembali. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa S1 menguasai indikator dalam tahapan kemampuan pemecahan 

masalah matematika yang berada dalam soal. Sedangkan, untuk jawaban S2 sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Hasil pekerjaan S2 

Berdasarkan jawaban S2 diatasdapat ditinjau bahwa S2 mampu menyebutkan yang 

diketahui dan ditanyakan, kemudian menuliskan rumus dan memasukkan data ke dalam 

rumus dengan benar. S2 juga menyimpulkan jawaban dengan benar dan mengeceknya 

kembali. Hal ini membuktikan bahwa S2 sudah menguasai indikator kemampuan pemecahan 

masalah untuk soal ini. Uraian ini didukung dengan wawancara sebagai berikut. 

P :Apakah kamu paham dengan maksud soal nomor 1? 

S2 : Paham Bu. diketahui ada kotak kubus besar dan mainan kayu kubus 

kecil.pertanyaannya mencari banyaknya mainan kayu yang dapat masuk ke dalam 

kotak, cara mencari banyaknya mainan kayu yang dapat dimasukkan ke dalam kotak 

yaitu mencari volume kotak kemudian dibagi dengan volume mainan kayu. Kotaknya 

berbentuk kubus berarti memakai rumus volume : sisi x sisi x sisi.  Dan sudah saya 

cek kembali. 

Berdasarkan wawancara dengan S2 di atas dapat ditinjau bahwa S2dapat 

menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, kemudian menjelaskan rumus dan memasukkan 

data dengan benar. S2 juga menyimpulkan jawaban dengan benar dengan mengeceknya 
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kembali. Dapat disimpulkan bahwa siswa menguasai indikator kemampuan pemecahan 

masalah untuk soal ini. 

Uraian di atas mengenai jawaban S1 dan S2 untuk soal nomor 1 dapat dilihat bahwa 

siswa sudah mampu menguasai indikator kemampuan pemecahan masalah matematika. 

Kemudian, untuk soal nomor 2 jawaban siswa dapat dilihat sebagai berikut. 

 

Gambar 3. Hasil pekerjaan S1 

Berdasarkan jawaban S1 di atas dapat dilihat bahwa S1 mampu mengidentifikasi yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal. S1 juga mampu menuliskan rumus dan 

mengaplikasikannya dengan benar, lalu dalam membuat kesimpulan siswa juga 

mengutarakan dengan tepat, dan S1mengecek kembali jawabannya. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa S1 sudah menguasai indikator kemampuan pemecahan masalah yang 

berada dalam soal ini. Hal ini didukung dengan wawancara sebagai berikut 

P :Apakah kamu paham dengan maksud soal nomor 2? 

S1 : Paham Bu. Soal ini mencari banyaknya kotak obat yang bisa masuk ke dalam kotak 

berbentuk balok. Yang diketahui ada kotak yang berbentuk balok dan kotak obat yang 

berbentuk kubus. Selanjutnya dicari volume balok dan kubus rumusnya dengan 

volume balok adalah V = panjang x lebar x tinggi dan volume kubus adalah V = sisi x 

sisi x sisi, lalu hasilnya volume kotak dibagi volume kubus nanti ketemu jawabannya 

yaitu ada 120 kotak obat yang dapat masuk ke dalam kotak balok. Sudah saya cek 

kembali jawaban saya. 

Berdasarkan wawancara tersebut S1 mampu menjelaskan yang diketahui dan yang 

ditanyakan. Lalu, S1 mampu menuliskan dan mengaplikasikan datakedalam rumus dengan 

benar. Selanjutnya S1 menyimpulkan dengan tepat dan mengecek kembali jawabannya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa S1 sudah menguasai setiap indikator dalam tahapan 

kemampuan pemecahan masalah yang berada dalam soal ini. Sedangkan, untuk jawaban S2 

dapat dilihat sebagai berikut. 
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Gambar 4. Hasil pekerjaan S2 

Berdasarkan jawaban S2 di atas siswa dapat ditinjau bahwa S2 mampu menyebutkan 

data yang ada dalam soal, penulisan rumus dan mengaplikasikannya dengan tepat, serta 

menyimpulkan jawaban dengan benar, dan S2 mengecek kembali jawabannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa S2 sudah menguasai indikator kemampuan pemecahan masalah 

matematika. 

P : Apakah kamu paham dengan maksud soal nomor 2? 

S2 : Paham Bu. Diketahui kotak berbentuk balok dan kotak obat berbentuk kubus, dalam 

soal ini mencari banyaknya kotak obat yang dapat dimasukkan ke dalam kotak besar, 

awalnya mencari volume balok dengan rumus v = p x l x t,  setelah itu dicari volume 

kubus dengan rumus v = s x s x s. Kemudian untuk mencari banyaknya kotak obat 

yang dapat masuk ke dalam kotak dengan cara volume balok dibagi volume kubus. 

Hasilnya banyaknya kotak obat adalah 120 buah.  Dan sudah saya cek kembali 

jawaban saya. 

Berdasarkan wawancara dengan S2 dapat dilihat bahwa S2 dapat menyebutkan yang 

diketahui dan ditanyakan, kemudian menjelaskan rumus dan mengaplikasikan datakerumus 

dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa siswa menguasai indikator kemampuan pemecahan 

masalah untuk soal ini. Dari uraian mengenai soal nomor 2 yang sudah dikerjakan oleh S1 

dan S2 dapat diketahui bahwa S1 dan S2 sudah menguasai  indikator kemampuan pemecahan 

masalah matematika dalam soal ini. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 dapat dilihat jawaban 

siswa seperti berikut. 

 

Gambar 5. Hasil pekerjaan S1 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa S1 mampu menyebutkan yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal, S1 mampu menyebutkan rumus dan mengaplikasikan 

data ke dalam rumusnya dengan tepat, S1 juga menyimpulkan jawaban dan mengecek 
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kembali jawabannya. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa S1 menguasai indikator 

dalam kemampuan pemecahan masalah untuk soal ini. 

P : Apakah kamu paham dengan maksud soal nomor 3? 

S1 : Saya paham Bu. Dalam, soal ini yang diketahui volumenya, panjang dan lebar dari 

bak mandi berbentuk balok. Lalu, yang ditanyakan adalah berapa lebar dari bak 

mandi ini. Untuk menyelesaikan saya masukkan ke dalam rumusnya kemudian lebar 

dapat dicari dengan volume dibagi panjang x tinggi.  Dan saya sudah mengecek 

kembali Bu. 

Berdasarkan wawancara dengan S1 diatas dapat dilihat bahwa S1 mampu 

menjelaskan tentang permasalahan dalam soal ini dengan menyebutkan yang diketahui, 

ditanyakan dalam soal, S1 mampu menyebutkan rumus dan menjelaskan pengerjaannya 

rumusnya,menyimpulkan jawaban dan mengecek kembali jawaban. Sehingga, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa S1 menguasai indikator dalam kemampuan pemecahan masalah untuk 

soal ini. Dan jawaban S2 sebagai berikut. 

 

Gambar 6. Hasil Pekerjaan S2 

Berdasarkan jawaban di atas S2 sudah menjawab soal dengan benar dan tepat. S2 

mampu menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, siswa mampu menuliskan 

rumus dan mengaplikasikandatanya dengan tepat. S2 juga mampu menyimpulkan jawaban 

dengan benar. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa S2 sudah menguasai indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematika untuk soal ini.Tetapi, untuk menunjukkan 

pernyataan tersebut dapat dilihat hasil wawancara sebagai berikut. 

P : Apakah kamu paham dengan maksud soal nomor 3? 

S2 : Saya paham Bu. diketahuiada bak mandi berbentuk balok dengan volume, panjang 

dan tinggi. Dicari lebar dari balok ini, kemudian dalam mencari lebar balok 

menggunakan rumus v = p x l x t, data dimasukkan kemudian hasilnya lebar balok 

adalah 15 cm. Tetapi saya tidak mengecek kembali jawaban saya. 

Berdasarkan wawancara dengan S2 dapat ditinjau bahwa S2 dapat menyebutkan yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal. S2 mampu menjelaskan rumus balok dan 

mengaplikasikan data ke dalam rumus dengan penyimpulan jawaban dengan tepat. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa siswa sudah menguasai indikator dalam kemampuan pemecahan 

masalah matematika untuk soal ini. Pada soal nomor 3 S1 dan S2 sudah mampu menguasai 
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indikator dalam kemampuan pemecahan masalah matematika yang terdapat dalam soal ini. 

Untuk soal nomor 4 dapat dilihat jawaban siswa seperti berikut. 

 

Gambar 7. Hasil pekerjaan S1 

Berdasarkan jawaban S1 di atas dapat ditinjau bahwa S1 dapat menyebutkan hal yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal, mampu menuliskan rumus dan memasukkan data ke 

dalam rumus dengan baik, S1 menyimpulkan dengan benar hasil yang diperoleh dan 

mengecek kembali jawabannya. Hal ini membuktikan, bahwa S1 sudah menguasai indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematika untuk soal ini. Untuk membuktikan pernyataan 

tersebut maka dilakukan wawancara sebagai berikut 

P : Apakah kamu paham dengan maksud soal nomor 4? 

S1 : Saya paham Bu. Dalam soal ini diketahui luas alas, volume, dan lebar aquarium. 

Lalu, ditanyakan tinggi aquarium ini, caranya ya dimasukkan ke dalam rumus seperti 

ini, lalu tinggi aquarium dapat dicari dengan volume dibagi luas alas Bu. Saya 

mengeceknya kembali Bu. 

Berdasarkan wawancara dengan S1 tersebut dapat ditinjau bahwa S1 dapat 

menyebutkan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, mampu menuliskan rumus dan 

memasukkan data ke dalam rumus dengan baik, S1 menyimpulkan dengan benar hasil yang 

diperoleh dan mengeceknya kembali. Hal ini membuktikan bahwa S1 cukup menguasai 

indikator kemampuan pemecahan masalah matematika untuk soal ini. Dan untuk jawaban S2 

dapat dilihat sebagai berikut 

 

Gambar 8. Hasil Pekerjaan S2 

Berdasarkan jawaban S2 di atas dapat dilihat bahwa S2 dapat menyebutkan yang 

diketahui dan ditanyakan, S2 mampu menuliskan rumus, tetapi memasukkan data informasi 

ada kesalahan. S2 juga tidak menyimpulkan jawaban dengan benar. Dapat disimpulkan 
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bahwa siswa cukup menguasai indikator kemampuan pemecahan masalah untuk soal 

ini.Untuk menguatkan pernyataan tersebut  dapat dilihat hasil wawancara sebagai berikut. 

P : Apakah kamu paham dengan maksud soal nomor 4? 

S2 : Paham Bu. Di dalam soal ini terdapat luas alas, volume dan lebar aquarium. Tinggi 

dari aquarium perlu dicari, mengerjakannya dengan cara menggunakan rumus 

volume balok v= p x l x t. Dan saya tidak mengeceknya kembali Bu. 

Pada soal nomor 4 S2 sudah menguasai indikator dalam kemampuan pemecahan 

masalah matematika, namun S2 hanya mengasai 3 indikator saja karena dalam penyimpulan 

jawaban S2 kurang tepat dan tidak mengecek kembali jawabannya. Kemudian, untuk 

jawaban nomor 5 dari kedua subjek dapat ditinjau sebagai berikut. 

 

Gambar 9. Hasil pekerjaan S1 

Berdasarkan jawaban di atas dapat dilihat bahwa S1 sudah mengetahui yang diketahui 

dan yang ditanyakan dan menuliskan rumus serta memasukkan data dengan tepat. Namun, 

dalam poin a siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal sehingga jawabannya salah. Poin b 

S1 menjawab benar dan poin c yang merupakan kesimpulan S1 menjawab salah. Ini 

membuktikan bahwa siswa cukup memahami beberapa indikator dalam kemampuan 

pemecahan masalah. Untuk menguatkan pernyataan berikut adalah hasil wawancara dengan 

S3 sebagai berikut: 

P : Apakah kamu paham dengan maksud soal nomor 5? 

S1 : Saya paham Bu. Di dalam soal ini mencari selisih volume kubus 1 dan volume kubus 

2.  Diketahui masing- masing sisi kubus lalu setelah dihitung menggunakan rumus 

barulah dicari selisish dengan cara mengurangi antara kubus 1 dan kubus 2. Tapi 

saya tidak mengecek ulang pekerjaan saya. 

Berdasarkan wawancara dengan S2 tersebut dapat ditinjau bahwa S2 dapat 

menyebutkan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, mampu menuliskan rumus dan 

memasukkan data ke dalam rumus dengan baik, tetapi S2 tidak menyimpulkan dengan benar 

hasil yang diperoleh. Hal ini membuktikan bahwa S2 cukup menguasai indikator kemampuan 

pemecahan masalah matematika untuk soal ini. Dan selanjutnya jawaban S2 sebagai berikut. 
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Gambar 10. Hasil Pekerjaan S2 

Berdasarkan jawaban siswa di atas, siswa mampu menyebutkan yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal, S2 mampu menuliskan rumus rumus dan memasukkan data dengan 

benar. Namun, S2 tidak mampu menyimpulkan jawaban dengan benar. Hal ini menunjukkan 

bahwa S2 cukup menguasai indikator kemampuan pemecahan masalah matematika. Tetapi, 

untuk menunjukkan pernyataan tersebut benar dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai 

berikut. 

P : Apakah kamu paham dengan maksud soal nomor 5? 

S2 : Sedikit Bu. Dalam soal ini terdapat sisi dari kotak pensil 1 dan kotak pensil 2. 

ditanyakan selisih antara volume kotak pensil 1 dengan kotak pensil 2. Volume kubus 

= sisi x sisi x sisi data dimasukkan ke dalam rumus kemudian hasilnya dicari dengan 

volume kubus 1 dikurangi volume kubus 2. 

Berdasarkan wawancara dengan S2 dapat dilihat bahwa S2 dapat mampu menjelaskan 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal S2 mampu menjelaskan rumus dan memasukkan 

data. Namun, siswa kurang teliti atas jawaban siswa karena tidak dicek kembali. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa siswa cukup menguasai indikator kemampuan pemecahan masalah 

untuk soal ini. 

Pada soal nomor 5 S1 dan S2 hanya menguasai beberapa indikator saja, dalam tahap 

penyimpulan siswa tidak teliti sehingga mengalami kesalahan. Dari hal ini dapat disimpulkan 

bahwa S1 sudah menguasai indikator kemampuan pemecahan masalah matematika untuk 4 

soal dari 5 soal yang tersedia dapat. Sedangkan, S2 sudah menguasai 3 soal dari 5 soal yang 

tersedia dan S2 cukup menguasai indikator dalam kemampuan pemecahan masalah 

matematika.  

Berdasarkan hasil tes tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah 

siswa sudah berlangsung selama 3 bulan menggunakan model concept attainment dalam 

pembelajaran matematika materi bangun ruang di kelas V. Untuk penerapan model concept 

attainment  itu sendiri, mengajak siswa menemukan konsep dengan melakukan analisis 

contoh yang diberikan guru agar siswa memahami konsep yang dipelajari.  

Siswa antusias selama pembelajaran matematika menggunakan model concept 

attainment karena, dapat mengidentifikasi contoh, memikirkan konsep yang dipelajari dan 
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menyimpulkan hasil diskusi, hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habib 

(2019) yaitu siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan model concept attainment 

lebih antusias dalam belajar, baik menerapkan maupun menghubungkan konsep secara 

bersamaan, untuk menghasilkan pencapaian yang lebih baik. 

Selain itu, langkah-langkah pelaksanaan model concept attainment yang sudah 

diterapkan di kelas V yaitu mulai dari tahap penyajian konsep, tahap tes pencapaian konsep 

dan tahap mengalisis strategi berpikir, sesuai yang dikemukakan oleh Joyce & Weil (2016), 

yaitu: 

a. Fase Satu: Penyajian Data dan Identifikasi Konsep 

1) Guru menyajikan contoh yang sudah diberi label. 

2) Siswa membandingkan ciri-ciri untuk contoh positif dan contoh negatif. 

3) Siswa membuat dan mengetes hipotesis. 

4) Siswa definisi tentang konsep atas dasar ciri-ciri utama atau esensial. 

b. Fase dua: Tes Pencapaian Konsep 

1) Mengidentifikasi tambahan contoh yang tidak diberi label dengan menyatakan ya atau 

tidak. 

2) Guru menegaskan hipotesis, nama konsep, dan menyatakan kembali definisi konsep 

sesuai dengan ciri-ciri yang utama. 

c. Fase Tiga: Menganalisis Strategi Berpikir 

1) Siswa mengungkapkan pemikirannya 

2) Siswa mendiskusikan hipotesis dan ciri-ciri konsep. 

3) Siswa mendiskusikan tipe dan jumlah hipotesis. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1) kemampuan pemecahan 

matematika siswa sudah baik, karena siswa sudah menguasai indikator memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, melakukan rencana dan melihat kembali, dan hasilnya sebagai 

berikut S1 dapat menguasai semua indikator untuk 4 soal dari 5 soal yang diberikan, S2 dapat 

menguasai semua indikator untuk 3 soal dari 5 soal yang diberikan., 2) Pelaksanaan model 

concept attainment sudah berlangsung selama 3 bulan untuk pembelajaran matematika materi 

bangun ruang di kelas V. Langkah-langkah dalam menggunakan model concept attainment 

sudah dilakukan secara runtut mulai dari tahap penyajian konsep, tahap tes pencapaian 

konsep dan tahap mengalisis strategi berpikir. Siswa antusias dalam pembelajaran 

matematika yang sudah menggunakan model concept attainment. Saran untuk siswa lebih 

banyak berlatih dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah matematika dan saran 
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untuk guru yaitu mengoptimalkan pengetahuan matematika dalam pembelajaran 

menggunakan model concept attainment. 
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