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mampumeramubidangini,sehinggamudahdipahamiolehsiswadidalamkelas,mampu
melakukan penelitian, dan mengimplementasikan terapannya pada bidang Fisika, Kimia,
EkonomidanlainͲlain.

Akhirnyasayamengucapkanterimakasihataspartisipasinyadalamseminaryang
diselenggarakan oleh Jurdik. Matematika FMIPA UNY ini dengan harapan semoga
memberikanpencerahanbagikitakhususnyayangtelibatdalampenelitian,pembelajaran
danaplikasipadabidangAljabar.
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Abstrak

Salahsatucarauntukmenyampaikansuatuidedenganlebihbermaknaadalahmembuatnyalebihnyata(konkrit),
terutama bagi pembelajar baru (novices). Misalnya dalam pembelajaran aritmetika, guru dapat menyampaikan
konsep penjumlahan bilangan puluhan lebih bermakna dengan menggunakan batangͲbatang lidi atau dalam
pembelajaran geometri, guru dapat menyampaikan konsep luas bangun datar dengan menggunakan persegiͲ
persegi satuan. Dengan bendaͲbenda konkrit tersebut, siswa terlibat secara fisik dalam mengatur, memanipulasi
danmenemukanstrukturyangmendasarisuatukonsepmatematikayangsedangdipelajari.Artikelinimembahas
pembelajaran aljabar menggunakan benda konkret, khususnya pada pemfaktoran bentuk kuadrat. Pembahasan
meliputi bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang sistematis dan analisis efektivitas proses pembelajaran,
melaluiperspektifkognitivisme.

Katakunci:bendakonkrit,aljabar,pembelajaranbermakna




LearningQuadraticFactorisationthroughConcreteManipulative

Abstract

One way to make an idea more meaningful is to make it more concrete, particularly for novice learners. For
instances, in arithmetic, teacher may make the concept of addition of two digit numbers more concrete using
bundlesofsticksoringeometry,teachermaymaketheconceptofareaofaplaneusing1x1unitsquares.Using
concretes, students can physically rearrange, manipulate and find the underlying structure of a mathematical
concept. This paper discusses concrete manipulative for learning the structure of quadratic factorisation. The
discussion covers how to systematically teach the topic and presents an analysis of its effectiveness in the
cognitivismperspectives.

Keywords:concretemanipulative,algebra,meaningfullearning


A.

Pendahuluan

Aljabar adalah salah satu bagian dari Matematika yang mempelajari tentang konsep
bilangan dan operasinya. KonsepͲkonsep dalam aljabar seringkali disajikan melalui
variabelͲvariabel atau simbolͲsimbol yang bersifat abstrak. Bagi siswa yang beru
pertama kali mempelajari aljabar, penyajian materi aljabar secara abstrak tersebut
dapat menjadi kurang bermakna. Sehingga, siswa akan mengalami kesulitan dalam
mempelajari dasar pengembangan konsep aljabar tersebut, berikut aplikasinya.
Meskipunmungkinsajasiswamempelajarialjabardenganhafalanatautanpamakna
tetapi mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait. Namun pembelajaran
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dengan hafalan tidak akan menjadikan siswa lebih baik dalam mentransfer
kemampuannya ke tingkat yang lebih tinggi, selain mungkin saja menurunkan
kesenangan siswa dalam belajar aljabar (Hirdjan, 1997). Selain itu, siswa juga belum
tentu mampu menjelaskan keterkaitan antar konsep, mengaplikasikan konsep atau
prosedur secara luwes dan tepat dalam pemecahan masalah. Artikel ini membahas
pembelajaran aljabar, khususnya pada pemfaktoran bentuk kuadrat, menggunakan
benda konkret. Lebih khusus lagi, artikel ini membahas mengenai perencanaan
pembelajarannya yang sistematis, sehingga dapat menjadi referensi bagi guru atau
calongurudalammelaksanakanpembelajaranaljabar.

B.

Pembahasan

Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep atau lebih terampil dalam
menjalankan suatu prosedur apabila pembelajarannya dilakukan melalui aktivitas
menggunakankonteksyangtelahdimilikiolehsiswa.Konteksinimenjadipengetahuan
awal yang membimbing siswa untuk mempelajari konsep atau prosedur yang baru.
Mayer(1999)menjelaskanbahwaprosespembelajaranakanlebihbermaknajikasiswa
mampu menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk mengorganisir dan
mengaitkanmateripembelajaranbarudenganpengetahuanawaltersebut.Selainitu,
untuk menyampaikan konsep abstrak, seperti konsepͲkonsep dalam Matematika,
menjadilebihbermaknadapatmenggunakanpendekatanbendakonkritkarenabenda
konkrit ini memvisualisasi konsep abstrak sehingga kaitan atau pola dari konsep
tersebutlebihmudahditemukan.Simanjuntak(1993)jugaberpendapatbahwamelalui
kerja praktek menggunakan benda konkrit, siswa dapat lebih mudah dalam
mengabstraksikonsepͲkonsepmatematika.

Salah satu topik pada pembelajaran aljabar adalah memfaktorkan bentuk kuadrat,
yangsecaraumumdinyatakansebagaiax2+bx+c,denganxadalahvariabel,a,bdanc
adalahbilanganreal.Sepertibanyakdisajikandibukupelajaransekolah,banyakguru
yang membelajarkan cara memfaktorkan bentuk kuadrat dengan menerapkan sifat
distributif.Penyajianmateripembelajarannyadapatdicontohkansepertiberikutini:
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1. Untuk memfaktorkan bentuk x2 + bx + c, dapat menggunakan hukum distributif.
MulaͲmulasiswadibericontohpenerapanhukumdistributifmelaluipenyelesaian
masalahperkalianduabuahfaktor,seperti:


(x+4)(x+5) =x(x+5)+4(x+5)
=x2+5x+4x+20
=x2+9x+20
Kemudian,gurumenjelaskanbahwa(x+4)dan(x+5)adalahfaktorͲfaktordarix2+
9x + 20. Sehingga dapat ditulis: x2 + 9x + 20 = (x + 4)(x + 5). Untuk menemukan
proses memfaktorkan (kebalikan dari mengalikan), guru meminta siswa untuk
memperhatikan bahwa koefisien x di ruas kiri, yaitu 9, sama dengan jumlah
konstantadidalamkurungpadaruaskanan,yaitu4+5.Sementaraitu,konstanta
di ruas kiri, yaitu 20, sama dengan hasil kali konstanta dalam kurung pada ruas

kanan,yaitu4 u 5.


Jadi,x +9x+20=(x+4)(x+5)
2


4+5





4u5

Setelah itu, disimpulkan bahwa pemfaktoran bentuk kuadrat adalah sebagai
berikut:

x2+bx+c=(x+p)(x+q)dengansyaratp+q=bdanp u q=c.


2. Untuk memfaktorkan bentuk kuadrat ax2 + bx + c, pada umumnya juga
menggunakanhukumdistributif.Misalnyadenganmenggunakancontoh:6x2+23x
+20,mulaͲmuladibahasterlebihdahuluhasilperkalian(2x+5)dan(3x+4).Uraian
perkalianduafaktorinimenggunakanhukumdistributifadalah:
(2x+5)(3x+4) =2x(3x+4)+5(3x+4)
=6x2+8x+15x+20
=6x2+23x+20
Kemudian, guru akan mengarahkan kepada siswa untuk menemukan hubunganͲ

hubungan seperti berikut ini: 120 = p u  q dan  23   = p + q. Pertanyaan yang
21
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diajukanolehguru:Carilahduabilanganpdanqyangapabiladikalikanhasilnya
120danapabiladijumlahkanhasilnya23.Jawabanyangdiharapkanadalah8dan
15. Sehingga proses memfaktorkan sebagai kebalikan dari mengalikan faktorͲ
faktordapatditulissebagai:
6x2+23x+20=6x2+8x+15x+20
=(6x2+8x)+(15x+20)
=2x(3x+4)+5(3x+4)
=(2x+5)(3x+4)
Ataumenggunakandiagramsebagaiberikut:
6 u 20 = 120




6x2

+ 23x
8

 +

+ 20


15













6x + 8

15x+20




2x(3x+4)


5(3x+4)



(2x+5)(3x+4)

Kemudian disimpulkan bahwa faktorͲfaktor dari ax2 + bx + c dapat ditentukan
dengan cara mengubah b menjadi penjumlahan dua bilangan, misalnya p dan q

dengansyaratp+q=bdanp u q=a u c.


Memfaktorkanbentukkuadratdenganmenggunakanhukumdistributifsepertidiatas
tidaklahsalah,namunlogisdanrasional.Yangkurangtepatjikasiswamempelajaricara
memfaktorkan dengan menghafal saja, misalnya untuk memfaktorkan x2 + bx + c
dilakukan dengan mencari dua sebarang bilangan yang hasil jumlahnya adalah b dan
hasilkalinyaadalahc.Denganhafalansepertiini,siswamungkinakankurangmampu
menjelaskan rasional yang mendasari pemfaktoran bentuk kuadrat. Sehingga, siswa
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mungkinakanmengalamikesulitanuntukmemfaktorkanbentukkuadratyangjarang
muncul, bentuk kuadrat yang tidak dapat difaktorkan dengan cara yang dihafal
tersebutataumengubahnyakebentukkuadratsempurna.

Alternatif membelajarkan prosedur memfaktorkan bentuk kuadrat dengan
menggunakan benda konkret, misalnya Dienes Blocks yang dimodifikasi oleh Bruner
danKenney(1966)sepertipadagambar1berikut.


x

1



1



1

x

x



(ii)
Gambar1

(i)

(iii)

Gambar1(i)adalahpersegidenganpanjangsisixsatuan,sehinggaluasnyaadalahx2
satuan luas. Gambar 1 (ii) adalah persegi panjang dengan panjang sisiͲsisi  x dan 1
satuan, sehingga luasnya adalah x satuan luas. Gambar 1 (iii) adalah persegi satuan
dengan panjang sisi 1 satuan, sehingga luasnya adalah 1. Untuk membuat media
peragaini,dapatdigunakankertaskarton(yangkaku)ataubahanyanglebihbaik.Pada
saat siswa mempelajari pemfaktoran bentuk aljabar ini, siswa diasumsikan sudah
mempunyaikonteksawalmengenaikonsepluasdansifatkekekalanluas.

Dengan mendemonstrasikan potonganͲpotongan tersebut, guru menjelaskan bahwa

untukmembuatpersegidenganukuran(x+1) u (x+1)diperlukansebuahpersegi(i),
duapersegipanjang(ii)dansatupersegisatuan(iii),sehinggaluasnyaadalahgabungan
dariluasmasingͲmasingpotongan,yangdapatditulissebagai:x2+2x+1.Dengankata
lain:x2+2x+1=(x+1)(x+1).Perhatikangambar2berikutini.
x+1


x

1




x

x

1

1

x
1
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Gambar2.x2+2x+1=(x+1)(x+1)
Kemudian,untukmembuatpersegipanjangdenganukuran(x+2) u (x+3)diperlukan
sebuah persegi (i), lima persegi panjang (ii) dan enam persegi satuan (iii), sehingga
luasnya adalah gabungan dari luas masingͲmasing potongan, yang dapat ditulis
sebagai:x2+5x+6.Dengankatalain:x2+5x+6=(x+2)(x+3).Perhatikangambar3
berikutini.
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1
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1

1

1
1

1

1
1

Gambar3.x2+5x+6=(x+2)(x+3)

Sedangkan untuk membuat persegi panjang dengan ukuran (2x + 1) u  (x + 3)
diperlukan dua persegi (i), tujuh persegi panjang (ii) dan tiga persegi satuan (iii),
sehingga luasnya adalah gabungan dari luas masingͲmasing potongan, yang dapat
ditulissebagai:2x2+7x+3.Dengankatalain:2x2+7x+3=(2x+1)(x+3).Perhatikan
gambar4berikutini.
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x+3
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x

x

1
1
1
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Gambar4.2x2+7x+3=(2x+1)(x+3)
Siswa secara individu atau kelompok diberi media peraga berbentuk bangunͲbangun
sepertipadagambar1diatas.Denganmenggunakanberbagaibentukkuadrat,siswa
dapatmemanipulasimodifikasiDienesBlockstersebutuntukmenemukanfaktorͲfaktor
dari bentuk kuadrat tersebut. Melalui kegiatas praktek ini, guru disarankan untuk
membimbing siswa menemukan (1) syarat bentuk kuadrat dapat difaktorkan; (2)
penyajianbentukkuadratyangtidakdapatdifaktorkansecarautuh(adasisakonstan);
dan (3) syarat bentuk kuadrat dapat difaktorkan, sehingga kedua factorͲfaktornya
sama (membentuk kuadrat sempurna). Proses penemuan ini dapat dilakukan melalui
kegiatanͲkegiatansebagaiberikut.
1. Untukmenemukansyaratbentukkuadratdapatdifaktorkan,siswadapatdiberikan
pasangan contoh bentuk kuadrat yang dapat difaktorkan dan yang tidak dapat
difaktorkan. Bentuk kuadrat dapat difaktorkan berarti media peraganya dapat
disusun dalam bentukpersegi atau persegi panjang. Contoh bentuk kuadrat yang
dapat difaktorkan adalah x2 + 5x + 6 dan contoh yang tidak dapat difaktorkan
adalahx2+5x+7.Pasanganyanglainadalahx2+4x+3danx2+4x+1;x2+7x+10
danx2+7x+8;2x2+5x+2dan2x2+5x+5serta2x2+11x+12dan2x2+11x+6.

Denganmenyusunpersegidanpersegipanjangsebagaimediapembelajaran,siswa
dibimbinguntukmenemukansyaratbentukkuadratx2+bx+cdapatdifaktorkan
denganmengetahuihubunganbanyaknyapersegipanjang(ii)sebagairepresentasi
25
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darikoefisienxdalambentukkuadrattersebutdenganbanyaknyapersegisatuan
(iii) sebagai representasi dari konstanta dalam bentuk kuadrat itu. Juga,
menemukan hubungan antara banyaknya persegi (i), persegi panjang (ii) dan
persegi satuan (iii) untuk menemukan syarat bentuk kuadrat ax2 + bx + c dapat
difaktorkan.
Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menemukan sendiri, misalnya, bahwa
untuk dapat menyusun bentuk kuadrat dalam perkalian dua faktor, konstanta
bentuk kuadrat x2 + bx + c harus dapat disajikan dalam bentuk perkalian dua
bilangan yang hasil jumlah kedua bilangan ini adalah koefisien dari x di bentuk
kuadratnya.
2. Untukmenemukanpenyajianbentukkuadratyangtidakdapatdifaktorkansecara
utuh (ada sisa x atau sisa konstan) dapat menggunakan contoh bentuk kuadrat
yang tidak dapat difaktorkan di atas. Contohnya untuk x2 + 5x + 7, tidak dapat
diubah dalam perkalian dua buah faktor karena seluruh media peraganya yang
merepresentasikannya tidak dapat disusun menjadi persegi atau persegi panjang,
seperti pada gambar 5 berikut. Karena sebagian medianya dapat dibentuk dalam
persegi atau persegi panjang, bearti sebagian dari bentuk kuadratnya dapat
difaktorkan, maka penyajian hasil pemfaktorannya dapat ditulis sebagai jumlah



perkalianfaktorͲfaktordansisanya.Sehingga,x2+5x+7=(x+2)(x+3)+1.
x+2
x
1
1




x

x

x




x+3
1





1
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1

1

1
1

1
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1

1

1
1

1
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1
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1
1
1



1 2+5x+7=(x+2)(x+3)+1
Gambar5.x
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1
1

Untukmenemukansyaratbentukkuadratdapatdifaktorkan,sehinggafaktorͲfaktornya
sama (membentuk kuadrat sempurna) dengan memberikan contoh bentukͲbentuk
kuadrat yang medianya dapat disusun dalam persegi. Jika medianya dapat disusun
dalambentukpersegi,makabentukkuadrattersebutakanmempunyaiduafaktoryang
sama.SebagaimanapersegimempunyaisisiͲsisiyangsamapanjang.Dengankatalain,
jika medianya tidak dapat disusun dalam bentuk persegi, maka bentuk kuadratnya
tidakmempunyaifaktorͲfaktoryangsama.Contohyangdapatdiberikanadalahx2+2x
+1,sepertitelahditunjukkanpadagambar2diatasataubentukkuadratx2+4x+4,
seperti ditunjukkan pada gambar 6 berikut.  Pemfaktoran bentuk kuadrat ini
menghasilkanduafaktoryangsama,yaitu(x+2)(x+1).



x

1

x+2

1


x

x



x



x+2



1



1
x

1

x

1

1

1
1

1



1
1

Gambar6.x2+4x+4=(x+2)2
Permasalahanlainyangdapatdiajukanadalahbentukkuadratx2+3x+2.Media
peragaannyaditunjukkanpadagambar7berikut.
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Gambar7.x2+3x+2=(x+1½)2–¼
Menggunakan peragaan seperti di atas, siswa dapat menemukan bahwa untuk
membentuknya menjadi persegi, salah satu persegi panjang (ii) perlu dipotong
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menjadiduabagian,demikianjugapersegisatuannya.Perlakuaninimenghasilkan
persegi, namun luasannya kurang ¼ satuan (pada gambar 7 ditunjukkan oleh
bagianyangdiarsir).Sehingga,x2+3x+2=(x+1½)2–¼.MenggunakanbentukͲ
bentukkuadratsemacamini,siswadiarahkanuntukmenemukanhubunganantara
banyaknya x dan besarnya konstanta pada bentuk kuadrat, sehingga bentuk
kuadrattersebutdapatdiubahmenjadibentukyangmemuatperkalianduafaktor
yang sama (kuadrat sempurna). Selain itu, siswa perlu juga diarahkan untuk
membentuk kuadrat sempurna dari bentuk kuadrat, seperti 2x2 + 4x + 2. Media
peragaanuntukbentukkuadratiniditunjukkanolehgambar8berikutini.
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Gambar8.2x2+4x+2=2(x+1)2

Melalui kegiatan dengan benda konkret seperti ini, siswa melakukan pembelajaran
konsep aljabar yang bersifat abstrak dengan visualisasi konsep yang lebih mudah
diamati.KegiatanmemanipulasibendakonkritsecaraberulangͲulangakanmembantu
proseskognitifsiswadalammemahamiprosedurdansehinggamengingatnyadengan
lebih baik. Seperti pendapat Sweller (2004), pengetahuan yang digunakan secara
ekstensifakanmenjadiotomasishadirdalamproseskognitifselanjutnya.Jikakegiatan
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inidilaksanakandenganmanajemenyangbaik,antaralainketersediaanmediaperaga
yangmemadai,setingkelasyangkondusif,waktupembelajarancukupuntukmemberi
ruang bagi siswa berkreasi dan tindak lanjut berupa latihan dan aplikasi yang
menantang tentu juga akan meningkatkan capaian hasil belajar siswa. Dengan
menemukan sendiri suatu prosedur, siswa juga mungkin meningkatkan kesenangan
atauminatsiswabelajarmatematika(Simanjuntak,1993).

KegiataninitentusajamembutuhkankejeliandariguruuntukmemilihsoalͲsoalyang
membimbingsiswadalammenemukankonsepdasardarimateripembelajaran.Selain
itu, guru perlu mendorong siswa untuk secara aktif mengintepretasikan hasil yang
ditemukan dengan mengurangi dominasi guru untuk memimpin penemuan (Mayer,
1999). Sebagai pendamping kegiatan manipulasi benda konkrit, perlu disediakan
lembarkerja(worksheet)yangmengarahkansiswadalamkegiatannya.Namun,materi
didalamlembarkerjainiperludisajikandenganmemperhatikanproseskognitifyang
akan dicapai, misalnya dengan menghindari splitͲattention information (pemisahan
informasi yang berkaitan) atau redundant information (informasi yang berlebihan)
(Sweller, 2004). Selanjutnya, untuk menegaskan keefektivan dari metode ini perlu
dilaksanakan eksperimen, agar apabila ada ketidakefektivan, dapat diajukan inovasi
strategiyanglebihbaikdalammenyajikanmateripembelajaranaljabar.

C.

Penutup

Pembelajaran aljabar, khususnya pada pemfaktoran bentuk kuadrat dapat
dilaksanakanmelaluikegiatanmemanipulasibendakonkrityangdiadaptasidariDienes
Blocks. Agar pelaksanaanya dapat efektif, perlu dirancang langkahͲlangkah
pembelajaranyangmembimbingsiswamenemukanprosedurͲprosedurterkaitdengan
pemilihanpemecahanmasalahyangtepat.Kegiatanpraktekdenganbendakonkritini
dapatmembantusiswamemvisualisasikonsepabstrakyangdikandungdalamaljabar,
sehinggadiharapkansiswadapatbelajardenganlebihbermakna.
D.
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