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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model guided discovery 

learning terhadap kemampuan representasi matematis dan self confidence siswa. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi dalam 20 kelas dan 

menggunakan teknik purposive sampling, terpilih siswa kelas VIII J dan VIII K 

sebagai sampel penelitian ini. Desain yang digunakan adalah posttest only control 

group design. Kesimpulan penelitian ini adalah model guided discovery learning 

secara umum tidak berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis dan 

self confidence siswa, namun kemampuan representasi matematis siswa yang 

mengikuti model guided discovery learning lebih tinggi daripada siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus oleh 

pemerintah di setiap negara di dunia khususnya di Indonesia. Indeks 

pembangunan pendidikan untuk semua atau Education For All (EFA) di Indonesia 

belum juga beranjak dari kategori medium atau sedang. Berdasarkan laporan 

UNESCO tahun 2012, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara. Pada 

tahun 2011, Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 127 negara. Dari data yang 

tersaji di Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2012 yang 

diluncurkan UNESCO, Indonesia memiliki Education Development Index (EDI) 

0,938 sehingga termasuk dalam negara di kelompok EDI kategori sedang (EDI di 

atas 0,8) (Nugroho, 2012: 39).  

 
Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas di Indonesia diantaranya adalah dengan mengubah dan 

memperbaharui kurikulum. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai pendidikan tertentu. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan 
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tanpa alasan dan landasan yang jelas, sebab perubahan ini disemangati oleh 

keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas 

sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan 

Negara Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

 
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara. Oleh 

karena itu, pemerintah telah mengatur dalam UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) dan 

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tentang hak dan kewajiban warga Negara Indonesia 

untuk memperoleh pendidikan. Menurut UU RI No.20 Tahun 2003 pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Jadi, pendidikan merupakan sarana untuk 

memperoleh pengetahuan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia, 

menjadikan manusia menjadi lebih berkarakter, berdaya saing, dan dapat 

memajukan kesejahteraan negaranya.  

 
Menurut Bloom (Suherman, 2003: 22) tujuan pendidikan terbagi ke dalam tiga 

daerah (domain), yaitu: 1) Daerah Kognitif (cognitive domain), 2) Daerah Afektif 

(affective domain), dan 3) Daerah Psikomotor (psychomotorik domain). Daerah 

kognitif berkenaan dengan kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan 

pengenalan pengetahuan, perkembangan kemampuan, dan keteramilan intelektual. 

Daerah afektif berkenaan dengan sikap (attitude), motivasi (motivation), 
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kecemasan (anxiety), apresiasi perasaan (emotical appreatiation), penyesuaian diri 

(self adjustment), bakat (aptitude), dan semacamnya. Sedangkan, daerah 

psikomotor berkenaan dengan gerak sederhana sampai gerak kompleks, yaitu 

gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan keterampilan, dan gerakan komunikasi. 

 
Kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dalam kegiatan pembelajaran terjadi proses interaksi yang bersifat 

edukatif antara guru dengan siswa. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bermuara 

pada satu tujuan yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pada umumnya kegiatan pembelajaran berlangsung di sekolah, salah 

satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa pada tingkat sekolah dasar 

hingga menengah adalah matematika. 

 
Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisasi secara 

sistematik. Dengan belajar matematika, siswa diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dalam memecahkan suatu masalah. 

Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat melalui 

sudut pandang matematik serta dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip-

prinsip dalam matematika. Hal tersebut menunjukkan bahwa belajar matematika 

merupakan hal yang sangat penting.  

 
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan 

dasar dan menengah menjelaskan bahwa tujuan mata pelajaran matematika adalah 

agar siswa memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menggunakan 

penalaran, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 
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tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah serta 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Hal senada 

juga dirumuskan oleh NCTM (2000: 7) bahwa tujuan pembelajaran matematika 

terdiri dari lima standar kemampuan matematika yang harus dimiliki oleh siswa, 

yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan 

komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection), kemampuan 

penalaran (reasoning) dan kemampuan representasi (representation). Berdasarkan 

uraian tersebut, kemampuan representasi matematis merupakan salah satu 

kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa setelah melaksanakan 

pembelajaran matematika. 

 
Kemampuan representasi merupakan suatu cara yang dimiliki seseorang untuk 

menyatakan dan mengungkapkan kembali ide atau gagasan yang mereka punya. 

Kemampuan representasi matematis juga dapat membantu siswa dalam 

membangun konsep dan menyatakan ide-ide matematis, serta memudahkan siswa 

dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu 

masalah. Sebagaimana diungkapkan Wahyudin (Prihatin, 2013: 3) bahwa 

representasi bisa membantu para siswa untuk mengatur pemikirannya.  

 
Pentingnya kemampuan representasi matematis dapat dilihat dari standar 

representasi yang ditetapkan oleh NCTM (2000: 8) bahwa program pembelajaran 

dari pra-taman kanak-kanak sampai kelas 12 harus memungkinkan siswa untuk 

menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide-ide matematis, memilih, menerapkan, dan menerjemah-

kan representasi matematis untuk memecahkan masalah dan menggunakan 
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representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, 

dan fenomena matematis. Kemampuan representasi matematis diperlukan siswa 

untuk menemukan suatu cara berpikir dalam mengkomunikasikan gagasan 

matematis. Dengan kemampuan representasi matematis, masalah matematika 

yang semula terlihat sulit dan kompleks dapat dipandang dengan lebih sederhana 

jika sesuai dengan permasalahan yang dimiliki, juga sebaliknya permasalahan 

menjadi sulit dipecahkan jika penggunaan representasinya keliru. 

 
Meskipun kemampuan representasi matematis dapat memudahkan siswa dalam 

memecahkan masalah. Namun pada kenyataannya, di Indonesia kemampuan 

representasi matematis masih belum tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada 

tahun 2003 menunjukan bahwa kompetensi siswa SMP kelas VIII di Indonesia 

berada di peringkat 35 dari 46 negara dengan rerata skor 411. Pada tahun 2007 

siswa Indonesia berada di peringkat 36 dari 49 negara dan rata-rata skor siswa 

turun menjadi 397, jauh lebih rendah dibanding rerata skor pada tahun 2003. Pada 

tahun 2011 Indonesia kemudian menduduki peringkat 38 dari 45 negara dengan 

mengumpulkan rerata skor 386, skor ini turun 11 angka disbanding dengan rerata 

skor tahun 2007 (Mullis, Martin, Foy, 2012: 462). Sedangkan skor rata-rata 

internasional adalah 500, hal ini menunjukkan bahwa indonesia berada di bawah 

rata-rata skor internasional. Demikian pula pada hasil Programme for 

International Student Assesment (PISA) tahun 2012, Indonesia hanya menduduki 

rangking 64 dari 65 peserta negara yang mengikuti tes (OECD, 2013).  
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Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil survey yang dilakukan oleh 

TIMSS dan PISA. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pada umumya siswa 

Indonesia kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik 

seperti soal-soal pada TIMSS dan PISA yang substansinya kontekstual, menuntut 

penalaran, argumentasi dan kreativitas dalam menyelesaikannya (Wardhani dan 

Rumiati, 2011: 1). Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya siswa di Indonesia 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah non rutin yang mencapai 

tahap analisis, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan representasi matematis 

siswa di Indonesia masih rendah.  

 
Krathwohl (Suherman, 2003: 50) mengungkapkan  urutan kejadian dalam proses 

belajar merupakan konsep yang lebih luas dan menunjukkan pertumbuhan yang 

lebih mendalam yang membuat individu menjadi sadar dan kemudian 

menimbulkan sikap, pegangan, dan penguatan yang tidak dapat dipisahkan lagi, 

sehingga menimbulkan pendapat dan pendirian yang bernilai yang tidak terlepas 

dari pengaruh tingkah lakunya. Karena proses pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang disadari, maka perubahan tingkah laku siswa dalam bidang efektif pun harus 

disadari, baik oleh guru maupun oleh siswa sendiri. Oleh karena itu, daerah 

kognitif mempengaruhi daerah afektif sehingga dapat menggugah semangat atau 

minat siswa untuk mempelajari bahan pelajaran dengan sungguh-sungguh.  

 
Krathwohl juga menggungkapkan banyak faktor afektif yang dapat dinilai, sikap 

percaya diri sendiri merupakan salah satu aspek yang dapat dinilai dalam kegiatan 

pembelajaran matematika. Kepercayaan diri merupakan modal dasar untuk sukses 

disegala bidang. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, siswa akan lebih 
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bersemangat dan fokus terhadap tujuan hidupnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

bahwa aspek self confidence sangat penting untuk dimiliki siswa. 

 
Kemampuan representasi matematis dan self confidence siswa yang rendah juga 

terjadi di SMP Negeri 5 Bandarlampung. SMP Negeri 5 Bandarlampung 

merupakan sekolah yang memiliki karakteristik seperti SMP di Indonesia pada 

umumnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengamatan bahwa kondisi dan 

situasi sekolah, usia siswa, dan proses pembelajaran sama dengan sekolah setara 

pada umumnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru 

mitra, diperoleh informasi bahwa kegiatan pembelajaran masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional yang mengakibatkan siswa pasif dan kesulitan 

dalam menyelesaikan masalah matematika.  

 
Selain itu, guru mitra juga memaparkan bahwa sebagian besar siswa di SMP 

Negeri 5 Bandarlampung masih mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide-

ide mereka ke dalam bentuk visual, ekspresi matematis, ataupun kata-kata ketika 

menyelesaikan masalah matematika. Siswa juga masih merasa takut untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas ataupun menjawab 

pertanyaan dari guru. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan representasi 

matematis dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika masih rendah. 

 
Dalam upaya mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa dan self 

confidence, terdapat banyak hal yang dapat membantu proses pembelajaran dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran matematika, salah satunya seperti yang 

diungkapkan oleh Pitadjeng (2005: 1) yang mengatakan bahwa agar siswa dapat 

belajar matematika dalam suasana yang menyenangkan guru harus mengupayakan 
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adanya situasi dan kondisi yang menyenangkan, strategi yang menyenangkan, 

maupun materi matematika yang menyenangkan. Dengan demikian pembelajaran 

matematika akan menjadi bermakna bagi siswa jika guru dapat mengemasnya 

sedemikian rupa dengan model pembelajaran yang menarik yang membuat siswa 

merasa nyaman dan senang belajar matematika di kelas sehingga tujuan 

pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai secara optimal. 

 
Salah satu model pembelajaran yang berpeluang untuk meningkatkan kemampuan 

representasi matematis dan self confidence siswa yaitu melalui pembelajaran yang 

berpusat pada siswa dan berorientasi pada masalah sehari-hari. Salah satu model 

instruksional kognitif adalah model guided discovery learning, model guided 

discovery learning berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri 

siswa sehingga dalam proses pembelajaran siswa lebih banyak belajar sendiri, 

mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar 

ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan guru dalam pembelajaran 

dengan model ini adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Tugas guru adalah 

memilih masalah yang perlu disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan, 

Bimbingan dan pengawasan guru masih diperlukan tetapi intensitasnya terhadap 

kegiatan siswa dalam pemecahan masalah harus dikurangi (Sagala, 2003: 197). 

Model guided discovery learning adalah suatu model pembelajaran tempat guru 

berperan menyatakan persoalan, kemudian membimbing siswa untuk menemukan 

penyelesaian persoalan itu dengan perintah-perintah atau lembar kerja siswa dan 

siswa mengikuti petunjuk dan menemukan sendiri penyelesaiannya (Krismanto, 

2003: 4).  
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Model guided discovery learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa. Pembelajaran dengan 

model ini diawali dengan memberikan stimulasi dan kemudian memberikan 

runtutan masalah untuk membantu pemahaman siswa. Kemudian siswa berdiskusi 

untuk mencari solusi dari masalah yang telah diberikan. Selama kegiatan diskusi 

berlangsung, siswa menganalisis masalah dengan informasi yang telah dimiliki, 

lalu siswa dapat menyajikannya dalam bentuk representasi matematis seperti 

menyajikan ulang dalam bentuk visual, ekspresi matematis ataupun kata-kata 

untuk memahami konsep matematika serta menyelesaikan masalah matematika. 

Kegiatan selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas dan 

kelompok yang lain bertugas menanggapi. Proses diskusi dan presentasi tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self 

confidence siswa. Dengan demikian diharapkan penerapan model guided 

discovery learning dapat mengembangkan kemampuan representasi matematis 

dan self confidence siswa. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah model 

penemuan terbimbing berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis 

dan kepercayaan diri siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Bandarlampung tahun 

pelajaran 2016/2017?”  

Dari rumusan masalah di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Apakah persentase siswa yang memiliki kemampuan representasi matematis 
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terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang mengikuti model 

guided discovery learning? 

2. Apakah kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model guided discovery learning lebih tinggi daripada 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? 

3. Apakah self confidence siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

guided discovery learning lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model guided discovery 

learning terhadap kemampuan representasi matematis dan self confidence siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 5 Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dalam dunia 

pendidikan matematika yang berkaitan dengan model guided discovery learning 

serta hubungannya terhadap kemampuan representasi matematis dan self 

confidence siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pendidik dalam memilih model pembelajaran yang akan diterapkan untuk 
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meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self confidence siswa serta 

menjadi sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang 

pendidikan matematika. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dengan memperhatikan judul penelitian, ada beberapa istilah yang perlu 

dijelaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara penyusun dengan pembaca. 

1. Model guided discovery learning adalah suatu model pembelajaran penemuan 

yang didalamnya guru hanya sebagai pembimbing dan fasilitator yang 

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep. Di dalam model ini siswa 

didorong untuk berfikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum.  

2. Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan atau kecakapan siswa 

dalam menyajikan bentuk matematis yang dapat mewakili permasalahan yang 

diberikan untuk mencari penyelesaian dari suatu permasalahan. Dalam 

penelitian ini, karena keterbatasan peneliti maka kemampuan representasi 

matematis yang akan diteliti adalah kemampuan representasi tulisan yang dapat 

diketahui dengan melihat kemampuan siswa dalam merepresentasikan jawaban 

dari permasalahan yang diberikan.  

3.  Self confidence atau kepercayaan diri siswa terhadap matematika adalah 

keyakinan diri sendiri terhadap kemampuan dan kelebihan yang dimiliki siswa 

sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan matematika yang 

diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 
A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pengaruh  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh diartikan sebagai daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Menurut Alwi (2002: 849), pengaruh 

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Selanjutnya Chulsum 

dan Novia (Fatmawati, 2006: 6) berpendapat, pengaruh adalah daya yang timbul 

dari sesuatu, orang, benda, yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang dan sebagainya. 

 
Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan 

daya yang timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut memberikan efek atau 

akibat bagi seseorang sehingga dapat merubah tingkah laku, watak, atau 

kepercayaan seseorang. 
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2. Model Guided Discovery Learning 

 
Discovery berasal dari kata “discover” yang berarti menemukan dan “discovery” 

adalah penemuan. Cara belajar dengan model ini pertama dikenalkan oleh Plato 

dalam dialog antara Socrates dan seorang anak. Sedang “guided” dapat diartikan 

sebagai bimbingan atau terbimbing. Jadi, pembelajaran dengan model ini dapat di 

maknai sebagai pembelajaran dengan penemuan terbimbing. 

 
Hanafiah dan Suhana (2010: 77) mengungkapkan bahwa guided discovery yaitu 

pelaksanaan penemuan dilakukan atas petunjuk dari guru. Pembelajarannya 

dimulai dari guru mengajukan berbagai pertanyaan yang melacak, dengan tujuan 

untuk mengarahkan peserta didik kepada titik kesimpulan kemudian siswa 

melakukan percobaan untuk membuktikan pendapat yang dikemukakan. Hudojo 

(2003: 123) berpendapat bahwa metode penemuan merupakan suatu cara 

penyampaian topik-topik matematika, sedemikian hingga proses belajar 

memungkinkan siswa menemukan sendiri pola-pola atau struktur-struktur 

matematika melalui serentetan pengalaman-pengalaman belajar lampau. 

Keterangan-keterangan yang harus dipelajari itu tidak disajikan di dalam bentuk 

akhir, siswa diwajibkan melakukan aktivitas mental sebelum keterangan yang 

dipelajari itu dapat dipahami. Menurut Eggen (2012: 177) model guided discovery 

learning (temuan terbimbing) adalah satu pendekatan mengajar dimana guru 

memberi siswa contoh-contoh topik spesifik dan memandu siswa untuk me-

mahami konsep dan memecahkan masalah topik tersebut.  

 
Dari beberapa pendapat tersebut, model guided discovery learning (temuan 

terbimbing) adalah model pembelajaran yang melibatkan suatu interaksi antara 
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siswa dengan siswa dan siswa dengan guru di mana siswa berfikir sendiri untuk 

dapat mencari kesimpulan yang diinginkan melalui suatu urutan pertanyaan yang 

diberikan oleh guru.  

 
Menurut Markaban (2006: 16), pembelajaran dengan menggunakan model 

penemuan terbimbing memiliki langkah-langkah yaitu: (1) siswa diberikan suatu 

permasalahan (dapat berupa LKK), (2) siswa menyusun, memproses, meng-

organisir, dan menganalisis data tersebut dengan bimbingan guru, (3) siswa 

menyusun penyelesaian, dan (4) membuat kesimpulan dari hasil yang telah 

diperoleh. Sedangkan Kurniasih dan Sani (2014: 68-71) mengungkapkan bahwa 

terdapat dua langkah-langkah operasional dalam model discovery learning, 

diantaranya yaitu langkah persiapan dan langkah pelaksanaan. Langkah-langkah 

dalam tahap persiapan yaitu menentukan tujuan pembelajaran, melakukan 

identifikasi terhadap karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya belajar, 

dan sebagainya), memilih materi dan mengembangkan perangkat pembelajaran, 

serta melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Sedangkan dalam 

tahapan pelaksanaan model guided discovery learning terdapat enam langkah 

yaitu: 

1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu permasalahan yang menimbul-

kan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi, 

agar timbul keinginan untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Selain dengan 

menghadapkan pada suatu masalah, guru juga dapat memulai pembelajaran 

dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas lainnya 

yang mengarahkan siswa pada persiapan pemecahan masalah. 
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2. Problem Statement (pernyataan/identifikasi masalah) 

Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan 

pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk 

hipotesis (jawaban sementara) atas pertanyaan masalah. 

3. Data Collection (pengumpulan data) 

Pada tahap ini, siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, 

membaca literatur, mengamati objek, atau melakukan uji coba sendiri, dan 

sebagainya untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat.Pada tahap ini 

secara tidak langsung menghubungkan masalah dengan pengetahuan 

sebelumnya. 

4. Data Processing (pengolahan data) 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, diklasifikasikan, atau dihitung 

untuk memperoleh jawaban apakah sesuai dengan hipotesis atau tidak. 

5. Verification (pembuktian) 

Melalui tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis yang ditetapkan sebelumnya, serta 

dihubungkan dengan hasil pengolahan data. 

6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Pada tahap ini dilakukan penyimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan 

berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan 

hasil verifikasi. 

 
Bruner (Kemendikbud, 2013b: 4) mengemukakan bahwa proses belajar akan 

berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan pada siswa 
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untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-

contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Penggunaan model guided discovery 

learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. 

Mengubah pembelajaran yang teacher oriented menjadi student oriented. 

Mengubah modus ekspositori, yakni siswa hanya menerima informasi secara 

keseluruhan dari guru menjadi modus discovery, yakni siswa menemukan 

informasi secara mandiri. 

 
Marzano (Markaban,2006 : 16) menyatakan metode penemuan terbimbing me-

miliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode penemuan terbimbing 

yaitu (1) siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, (2) menumbuhkan 

sekaligus menanamkan sikap inquiry, (3) mendukung kemampuan problem 

solving siswa, (4) memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa 

dengan guru, dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, dan (5) materi yang dipelajari dapat mencapai 

tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan 

dalam proses menemukan. Sedangkan kelemahan metode penemuan terbimbing 

yaitu (1) waktu yang tersita lama, (2) tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran 

dengan cara ini, (3) tidak semua topic cocok disampaikan dengan model ini.  

 
Berdasarkan pendapat ahli di atas, disimpulkan bahwa model guided discovery 

learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan 

mandiri dalam menemukan suatu konsep atau teori, pemahaman, dan pemecahan 

masalah. Proses penemuan tersebut membutuhkan guru sebagai fasilitator dan 

pembimbing. Dalam pelaksanaannya, model guided discovery learning juga 
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memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman 

yang mendalam mengenai model ini supaya dalam penerapannya dapat terlaksana 

dengan efektif. Sehingga guru dapat meminimalisir kelemahan dan memaksimal-

kan kelebihan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran di kelas. 

 
3. Kemampuan Representasi Matematis 

Secara umum, representasi adalah ungkapan pengganti dari suatu situasi masalah 

yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Menurut Goldin 

(2002: 209), representasi adalah suatu konfigurasi (bentuk atau susunan) yang 

dapat menggambarkan, mewakili, atau melambangkan sesuatu dalam suatu cara. 

Alhadad (2010: 34) mengungkapkan bahwa representasi adalah ungkapan-

ungkapan dari ide matematis yang ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk 

pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi 

dari suatu masalah yang dihadapinya sebagai hasil dari interpretasi pikirannya. 

 
Menurut Pratiwi (2013: 6), kemampuan representasi matematis adalah kemampu-

an seseorang untuk menyajikan gagasan matematika yang meliputi penerjemahan 

masalah atau ide-ide matematis ke dalam interpretasi berupa gambar, persamaan 

matematis, maupun kata-kata. Menurut Panaoura (2011) kemampuan representasi 

matematis adalah alat yang berguna untuk memahami konsep-konsep geometri, 

menyelesaikan tugas dan untuk menjelaskan kepada orang lain. Sejalan dengan itu  

 
Dari pengertian kemampuan representasi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan representasi matematis adalah kemampuan dalam mengungkapkan 

ide-ide, pemodelan, ataupun gagasan yang dipaparkan oleh siswa untuk 
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menyelesaikan suatu permasalahan matematika melalui pemikirannya sendiri. 

Dalam proses memecahkan suatu masalah, kemampuan representasi matematis 

dibuktikan dengan penggunaan grafik, tabel, tulisan, diagram, gambar, persamaan, 

notasi matematik, atau wujud konkret lainnya. 

 
Mudzzakir (2006: 20) menyatakan beberapa manfaat atau nilai tambah yang 

diperoleh guru atau siswa sebagai hasil pembelajaran yang melibatkan 

representasi matematis sebagai berikut: (1) pembelajaran yang menekankan 

representasi akan menyediakan suatu konteks yang kaya untuk pembelajaran guru, 

(2) meningkatkan pemahaman siswa, dan (3) meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menghubungkan representasi matematis dengan koneksi sebagai alat 

pemecahan masalah. Hudiono (2005: 19) menyatakan bahwa kemampuan 

representasi dapat mendukung siswa dalam memahami konsep-konsep 

matematika yang dipelajari dan keterkaitannya, untuk mengomunikasikan ide-ide 

matematika siswa, untuk lebih mengenal keterkaitan (koneksi) diantara konsep-

konsep matematika, ataupun menerapkan matematika pada permasalahan 

matematik realistik melalui pemodelan. Dengan demikian representasi dapat 

digunakan sebagai sarana bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman konsep-

konsep tertentu maupun untuk mengomunikasikan ide-ide matematis guna 

menyelesaikan masalah matematika melalui suatu permodelan yang 

dikembangkan dari proses berpikir siswa. 

 
Representasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran 

matematika dikarenakan siswa dapat mengembangkan dan memperdalam 

pemahaman akan konsep dan keterkaitan antarkonsep matematika yang mereka 
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miliki melalui membuat, membandingkan, dan menggunakan representasi. 

Effendi (2012: 2) menyatakan kemampuan representasi matematis diperlukan 

siswa untuk menemukan dan membuat suatu alat atau cara berpikir dalam 

mengomunikasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak menuju konkret, 

sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kemampuan representasi matematis siswa 

dapat di ukur melalui beberapa indikator kemampuan representasi matematis. 

Menurut Suryana (2012: 41) indikator kemampuan representasi ditunjukkan 

seperti pada Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1. Indikator Kemampuan Representasi Matematis 
 

No Representasi Bentuk-bentuk operasional 
1.  Representasi visual  

a. Diagram, tabel, 
atau grafik  

 Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 
representasi diagram, grafik, atau tabel 
 Menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah  
b. Gambar  
 

 Membuat gambar pola-pola geometri 
 Membuat gambar untuk memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaiannya  
2.  Persamaan atau 

ekspresi 
matematis  
 

 Membuat persamaan atau model matematika dari 
representasi lain yang diberikan 
 Membuat konjektur dari suatu pola bilangan 
 Menyelesaikan masalah dengan melibatkan 

ekspresi matematis  
3.  Kata-kata atau 

teks tertulis  
 

 Membuat situasi masalah berdasarkan data atau 
representasi yang diberikan  
 Menuliskan interpretasi dari suatu representasi  
 Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika dengan kata-kata  
 Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu 

representasi yang disajikan  
 Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis  
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka indikator kemampuan representasi matematis 

yang digunakan di batasi hanya bentuk-bentuk operasional sebagai berikut: 

1. Membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 
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2. Menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

3. Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

 
4. Self Confidence 

 
Secara etimologi, self confidence terdiri dari dua kata, yaitu “self” dan 

“confidence”. Self artinya diri, sedangkan confidence artinya kepercayaan. 

Sehingga dapat diartikan sebagai kepercayaan akan diri (percaya diri). Menurut 

Rakhmat (Sudrajat: 2008), self confidence (kepercayaan diri) diartikan sebagai 

suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki setiap individu dalam 

kehidupannya, serta bagaimana individu tersebut memandang dirinya secara utuh 

dengan mengacu pada konsep diri.  

 
Menurut Ghufron dan Risnawati (2011: 35), kepercayaan diri adalah keyakinan 

untuk melakukan sesuatu pada diri subjek sebagai karakteristik pribadi yang di 

dalamnya terdapat kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, serta 

rasional dan realistis. Lauster (Sutisna: 2010) menyatakan bahwa kepercayaan diri 

merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri sehingga 

orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya, dapat 

merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang disukainya dan bertanggung jawab 

atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, dapat 

menerima dan menghargai orang lain, memiliki dorongan untuk berprestasi serta 

dapat mengenal kelebihan dan kekurangannya.  

 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka self confidence yaitu keyakinan diri 

sendiri terhadap kemampuan dan kelebihan yang dimiliki siswa sehingga mampu 



21 
 
menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan dengan cara penyelesaian yang 

baik dan efektif, dengan aspek yang diamati yaitu keyakinan kemampuan diri, 

optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional dan realistis. 

 
Menurut Hakim (2002) terbentuknya rasa percaya diri yang kuat terjadi melalui 

proses: (1) terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses 

perkembangan yang melahirkan kelebihan tertentu, (2) pemahaman seseorang 

terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat 

untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan 

tersebut, (3) pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-

kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau rasa 

sulit menyesuaikan diri, dan (4) pengalaman didalam menjalani berbagai aspek 

kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya.  

 
Menurut Lauster (Ghufron dan Risnawati, 2011: 35-36) aspek-aspek kepercayaan 

diri yaitu: (1) keyakinan kemampuan diri yaitu sikap positif atas kemampuan yang 

dimiliki seseorang tentang dirinya, sehingga dia bersungguh-sungguh dalam 

melakukan suatu hal, (2) optimis yaitu sikap positif seseorang yang selalu 

berpandangan baik dalam menghadapi segala sesuatu tentang diri dan 

kemampuannya, (3) objektif yaitu pandangan seseorang tentang suatu 

permasalahan sesuai dengan kebenaran yang seharusnya, bukan menurut dirinya 

sendiri, (4) bertanggung jawab yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung 

segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya, serta (5) rasional dan realistis 

yaitu menganalisis suatu masalah atau kejadian dengan menggunakan pemikiran 

yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan.  
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Indikator pengukuran self confidence dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2 Aspek Penilaian Self Confidence 
 

No Aspek Indikator 
1.  Keyakinan 

kemampuan diri 
Kemampuan siswa untuk menyelesaiakan sesuatu 
dengan sungguh-sungguh 

2. Optimis Sikap dan prilaku siswa yang selalu berpandangan 
baik tentang dirinya dan kemampuannya 

3. Objektif Kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan 
sesuai dengan fakta 

4. Bertanggung 
jawab 

Kemampuan siswa untuk berani menanggung segala 
sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya 

5. Rasional dan 
realistis 

Kemampuan siswa untuk menganalisis suatu masalah 
dengan logis dan sesuai dengan kenyataan 

Dikutip dari Lauster (Ghufron & Rini, 2011: 35-36) 

 
B. Kerangka Pikir 

 
Penelitian tentang pengaruh model guided discovery learning terhadap 

kemampuan representasi matematis terdiri dari satu variabel bebas dan dua 

variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah model 

guided discovery learning sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan 

representasi matematis dan self confidence siswa. 

 
Model pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian ini adalah model 

guided discovery learning. Pembelajaran dengan model ini, guru tidak lagi 

menyampaikan informasi secara langsung melalui ceramah tetapi guru hanya 

berperan sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator dan motivator agar siswa 

dapat menemukan konsep dan memecahkan masalah secara mandiri. Pelaksanaan 

model guided discovery learning pada penelitian ini terdiri dari dua tahap yang 

dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan representasi 

matematis dan self confidence siswa.  
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Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini, guru menentukan tujuan 

pembelajaran, memahami karakteristik siswa, mengembangkan perangkat 

pembelajaran, dan melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Jadi, 

melalui tahap ini guru menyiapkan segala sesuatu yang dapat mengembangkan 

kemampuan representasi matematis dan self confidence siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

 
Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, terdapat enam langkah 

yang dapat membantu mengasah kemampuan representasi matemasis dan self 

confidence siswa. Langkah pertama adalah memberikan stimulasi kepada siswa. 

Pada langkah awal ini, guru memotivasi siswa untuk yakin dan percaya terhadap 

kemampuannya sendiri serta aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa 

dapat menyelesaikan sesuatu dengan  sungguh-sungguh dan selalu bersikap positif 

tentang dirinya dan kemampuannya.  

 
Langkah kedua adalah mengidentifikasi masalah. Pada langkah ini, guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah 

yang relevan dengan bahan pelajaran sehingga dirumuskan dalam bentuk 

hipotesis yakni berupa pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas 

permasalahan yang diajukan oleh guru.Jadi pada langkah ini, guru membagi siswa 

kedalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian guru 

membagikan LKK dan meminta siswa berdiskusi bersama teman sekelompoknya. 

Pada kegiatan diskusi tersebut, siswa dituntut untuk dapat menginterpretasikan 

masalah dan merumuskan jawaban sementara atas masalah yang diberikan guru. 

Jadi, melalui langkah ini siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam 
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memahami masalah yang diberikan berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. 

 
Langkah ketiga adalah pengumpulan data. Pada langkah ini, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, 

membaca literatur, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya guna untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. Pada tahap 

ini, siswa dapat belajar secara aktif, mandiri, dan berpikir fleksibel untuk 

mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian masalah. Guru mengawasi 

kegiatan diskusi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika 

ada hal yang kurang dipahami dalam proses pengumpulan data. Melalui langkah 

tersebut, siswa diasah kemampuannya untuk merencanakan strategi penyelesaian 

terhadap permasalahan yang diberikan. 

 
Langkah keempat adalah pengolahan data. Pada langkah ini, siswa menafsirkan, 

mengolah, mengklasifikasikan, menghitung atau menerapkan dengan cara tertentu 

data dan informasi yang telah diperoleh bersama teman sekelompoknya. Siswa 

juga memahami konsep dasarnyadan merepresentasikan apa yang telah 

dipahaminya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui rututan 

pertanyaan yang terdapat dalam LKK. Jadi, melalui langkah ini kemampuan 

representasi siswa dapat diasah dan self confidence siswa juga berkembang. 

 
Langkah kelima adalah pembuktian. Pada langkah ini, siswa melakukan 

pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis 

yang telah ditetapkan dengan temuan yang dihubungkan dengan hasil pengolahan 

data. Melalui langkah ini self confidence siswa untuk memeriksa kembali hasil 

yang diperoleh menjadi berkembang. 
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Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Pada langkah ini, 

siswa dapat menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum 

dalam suatu masalah dengan memperhatikan hasil pembuktian dan guru ikut 

membantu siswa untuk menarik kesimpulan. Hal ini dilakukan agar kesimpulan 

yang didapat merupakan penemuan siswa yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Kesimpulan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai hasil 

penemuan pengetahuan atau konsep baru oleh siswa. 

 
Model konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini dalah model 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacher center) yang 

mengakibatkan siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat 

dari langkah-langkah model konvensional yaitu guru menjelaskan materi 

pembelajaran, memberikan contoh soal dan menerangkan penyelesaiannya, serta 

guru memberikan latihan soal yang proses penyelesaiannya mirip dengan contoh 

soal, sehingga kemampuan matematis siswa kurang berkembang dengan model 

pembelajaran yang cenderung hanya pada apa yang dijelaskan oleh guru. Selain 

itu, kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional kurang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berinteraksi dikelas, baik 

interaksi antarsiswa maupun interaksi dengan guru. Oleh karena itu, pembelajaran 

dengan model pembelajaran konvensional kurang maksimal untuk mengembang-

kan kemampuan representasi matematis dan self confidence siswa dalam belajar. 

Dengan kata lain kemampuan representasi matematis dan self confidence dengan 

model guided discovery learning lebih tinggi daripada kemampuan representasi 

matematis dan self confidence dengan model pembelajaran konvensional.  
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Berdasarkan uraian di atas, diharapkan pembelajaran matematika dengan model 

guided discovery learning berpengaruh terhadap kemampuan representasi 

matematis dan self confidence siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandarlampung. 

 
C. Anggapan Dasar 

 
Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Semua siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandarlampung tahun pelajaran 

2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan KTSP 2006. 

b. Model pembelajaran yang diterapkan sebelum penelitian bukan merupakan 

model  guided discovery learning. 

c. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan representasi matematis 

siswa selain dengan model guided discovery learning diabaikan. 

  
D. Hipotesis Penelitian 

 
Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Umum 

Model guided discovery learning berpengaruh terhadap kemampuan     

representasi matematis dan self confidence siswa di SMP Negeri 5 

Bandarlampung. 

2. Hipotesis Khusus 

a. Persentase siswa yang memiliki kemampuan representasi matematis 

terkategori baik pada kelas yang menggunakan model guided discovery 

learning lebih dari 60% dari jumlah siswa. 
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b. Kemampuan representasi matematis siswa dengan model guided discovery 

learning lebih tinggi daripada kemampuan representasi matematis siswa 

dengan pembelajaran konvensional. 

c. Self confidence siswa dengan pembelajaran model guided discovery 

learning lebih tinggi daripada self confidence siswa dengan pembelajaran 

konvensional. 

 



 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 

A. Populasi dan Sampel 

 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Bandarlampung. Populasi penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandarlampung tahun pelajaran 

2016/2017 yang terdiri dari 20 kelas yaitu dari kelas VIII A hingga kelas VIII T. 

Dari duapuluh kelas yang ada dipilih dua kelas sebagai sampel penelitian. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

dengan mengambil dua kelas yang diajar oleh guru matematika yang sama dan 

dengan mempertimbangkan kemampuan awal yang relatif sama. Satu kelas yaitu 

kelas VIII K sebagai kelas eksperimen dan kelas  VIII J sebagai kelas kontrol. 

Pemilihan kelas berdasarkan nilai rata-rata dua ulangan harian yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1 Nilai Rata-rata Ulangan Harian 
 

No. Kelas Nilai Rata-rata 
Ulangan Harian I 

Nilai Rata-rata 
Ulangan Harian II 

Nilai  
Rata-Rata 

1. VIII G 61,05 77,00 69,03 
2. VIII H 49,31 37,60 43,46 
3. VIII I 51,58 71,24 61,41 
4. VIII J 50,20 55,89 53,05 
5. VIII K 46,97 60,38 53,68 
6. VIII L 30,39 50,05 40,22 

Jumlah 289,500 352,160 320,830 
Rata-Rata 48,25 58,69 53,47 



29 
  

B. Desain Penelitian 

 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu yang terdiri dari dua variabel 

bebas dan dua variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model guided discovery 

learning dan pembelajaran konvensional. Variabel terikatnya adalah kemampuan 

representasi matematis dan self confidence siswa. Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah posttest only control group design. Menurut Furchan (2007: 

368) desain pelaksanaan penelitiannya adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 3.2 Desain Penelitian 
 

Kelompok Perlakuan Post test 
Eksperimen X O 
Kontrol Y O 

 
         
Keterangan: 
O = tes kemampuan akhir (posttest) representasi matematis dan angket self 
    confidence siswa setelah perlakuan 
X = model guided discovery learning 
Y = model pembelajaran konvensional 
 

C. Data Penelitian 

 
Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data kemampuan 

representasi matematis siswa yang diajar dengan model guided discovery learning 

dan siswa dengan pembelajaran konvensional serta data self confidence siswa 

yang diajar dengan model guided discovery learning dan siswa dengan 

pembelajaran konvensional Data kemampuan representasi matematis siswa 

diperoleh dari nilai posttest dan data self confidence siswa diperoleh dari skor 

angket. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan non 

tes. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan representasi 

matematis siswa dan teknik non tes yang digunakan yaitu berupa skala untuk 

mengetahui kemampuan self confidence siswa pada kelas yang mengikuti model 

guided discovery learning dan kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

 
E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 
1. Tahap Persiapan 

Adapun persiapan yang direncanakan sebelum penelitian ini dilaksanakan, yaitu: 

a. Melakukan observasi untuk melihat karakteristik populasi yang ada. 

b. Menentukan sampel penelitian. 

c. Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian. 

d. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen tes ataupun nontes yang 

akan digunakan dalam penelitian. 

e. Melakukan uji coba instrumen tes. 

 
2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan model guided discovery learning pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 

b. Memberikan posttest kemampuan representasi matematis dan self confidence 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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3. Tahap Akhir 

a. Mengumpulkan data hasil tes kemampuan akhir representasi matematis dan 

data hasil skala self confidence siswa. 

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. 

c. Membuat laporan penelitian. 

 
F. Instrumen Penelitian dan Pengembangannya 

 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu tes dan non tes. 

Instrumen tes digunakan untuk untuk mengukur kemampuan representasi 

matematis siswa dan instrumen non tes digunakan untuk mengukur tingkat self 

confidence siswa terhadap pembelajaran matematika. 

 
1. Instrumen Tes 

 
Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa posttest yang diberikan 

secara individual setelah materi selesai diajarkan. Penilaian hasil posttest dilaku-

kan sesuai dengan pedoman penskoran tiap butir soal kemampuan representasi 

matematis seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

 
Agar data yang diperoleh akurat, tes yang digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi kriteria tes yang memadai. Tes pada penelitian ini memenuhi validitas 

isi yang valid, kriteria reliabilitas yang tinggi, daya pembeda dengan interprestasi 

baik dan tingkat kesukaran dengan interpretasi sedang. 

 

 

 



32 
  

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Kemampuan Representasi Matematis 
 

Skor  Indikator 
Menjelaskan Menggambar Ekspresi/ model matematis 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan ketidakpaham-
an tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-
apa  

 
1 Sedikit dari 

penjelasan yang 
benar  

Sedikit dari gambar 
atau diagram yang 
benar  

Sedikit dari model 
matematika yang benar  

2 

Penjelasan secara 
matematis masuk 
akal namun 
kurang lengkap 
dan benar  

Melukiskan 
diagram atau 
gambar, namun 
kurang lengkap dan 
benar  

Menemukan model 
matematika dengan benar, 
namun salah dalam 
mendapatkan solusi  

3 

Penjelasan secara 
matematis masuk 
akal, meskipun 
tidak tersusun 
secara logis atau 
terdapat sedikit 
kesalahan bahasa.  

Melukiskan 
diagram atau 
gambar secara 
lengkap dan benar 
namun kurang 
sistematis.  

Menemukan model 
matematis dengan benar 
kemudian melakukan 
perhitungan atau 
mendapatkan solusi secara 
benar dan lengkap namun 
kurang sistematis  

4 

Penjelasan secara 
matematis masuk 
akal dan jelas serta 
tersusun secara 
logis dan 
sistematis  

Melukiskan 
diagram atau 
gambar secara 
lengkap, benar dan 
sistematis  

Menemukan model 
matematika dengan benar 
kemudian melakukan 
perhitungan atau 
mendapatkan solusi secara 
benar dan lengkap serta 
sistematis  

Sumber: Cai, Lane, dan Jacabcsin (1996) 

 
a. Validitas 

 
Validitas pada penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Validitas isi dari tes 

representasi matematis diketahui dengan cara menilai kesesuaian isi yang ter-

kandung dalam tes dengan indikator representasi matematis yang telah ditentukan. 

Pengujian validitas instrumen tes dilakukan oleh guru mata pelajaran matematika 

di SMP Negeri 5 Bandarlampung dengan asumsi bahwa guru tersebut mengetahui 

dengan benar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk tingkat SMP.  

Soal tes dinilai oleh guru mata pelajaran matematika kelas VIII J dan VIII K. 
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Suatu tes dikategorikan valid jika butir-butir soal tes sesuai dengan standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang diukur. Penilaian 

terhadap kesesuaian isi tes dengan kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa 

yang digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan 

menggunakan daftar checklist oleh guru mitra. Hasil penilaian guru menunjukkan 

bahwa tes yang digunakan untuk mengambil data kemampuan representasi 

matematis siswa telah memenuhi validitas isi (Lampiran B.5  Halaman 138-139). 

 
b. Reliabilitas 

 
Bentuk soal tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal tes tipe uraian. 

Menurut Arikunto (2010: 109) untuk mencari koefisien reliabilitas (r11) soal tipe 

uraian menggunakan rumus Alpha yang dirumuskan sebagai berikut: 

푟 =
푛

푛 − 1 1 −
∑휎
휎  

 
Keterangan : 

11r   =  Koefisien reliabilitas yang dicari 
N  =  Banyaknya butir soal 
∑휎    =  Jumlah varians skor tiap soal 
휎        =  Varian skor total 
 
Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan pendapat 

Arikunto (2008: 109) seperti yang terlihat dalam Tabel 3.4. 

 
Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas 
 

Koefisien reliabilitas (r11) Kriteria 
0,00 ≤ 11r ≤ 0,20  Sangat Rendah 
0,20 < 11r  ≤ 0,40 Rendah 
0,40 < 11r ≤ 0,60 Sedang 
0,60 < 11r ≤ 0,80  Tinggi 
0,80 < 11r ≤ 1,00 Sangat Tinggi 
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Setelah dilakukan perhitungan reliabilitas instrumen tes kemampuan representasi 

matematis siswa, diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,91 (Lampiran C.1 

Halaman 146). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tes yang 

digunakan memiliki kriteria reliabilitas yang sangat tinggi.  

 
c. Daya Pembeda (DP) 

 
Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal dapat 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan 

rendah. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa 

yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai terendah.  

Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok 

atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah). 

Menurut Sudijono (2008: 389-390) rumus yang digunakan untuk daya pembeda 

adalah: 

퐷푃 =
퐵
퐽 −

퐵
퐽  

Keterangan : 
DP : daya pembeda 
BA :  banyaknya siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar pada  
  butir soal yang bersangkutan 
JA :  jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok atas 
BB :  banyaknya siswa kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar        
  pada butir soal yang bersangkutan 
JB : jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok bawah 
 

Kriteria tolak ukur daya pembeda butir soal yang digunakan menurut Sudijono 

(2011: 389) selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 
 

Koefisien Daya Pembeda Interpretasi 
DP < 0,00 Sangat Buruk 

0,00 ≤ DP < 0,20 Buruk 
0,20 ≤ DP < 0,40 Cukup 
0,40 ≤ DP < 0,70 Baik 
0,70 ≤ DP ≤ 1,00 Sangat Baik 

 

Setelah dilakukan perhitungan nilai daya pembeda instrumen tes kemampuan 

representasi matematis siswa, diperoleh koefisien daya pembeda pada item soal 

nomor 1, 2, dan 3 berturut-turut sebesar 0,42; 0,51; dan 0,69 (Lampiran C.1 

Halaman 146). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tes yang 

digunakan memiliki daya pembeda dengan interpretasi yang baik. 

 
d. Tingkat Kesukaran (TK) 

 
Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir 

soal. Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, yaitu tidak 

terlalu sukar, dan tidak terlalu mudah. Seperti yang dikemukakan Sudijono (2011: 

372) untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus : 

푇퐾 =
퐽
퐼  

Keterangan: 
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal 
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh 
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal 
 

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria 

indeks kesukaran menurut Thorndike dan Hagen (Sudijono, 2008: 372) seperti 

pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 
 

Nilai Interpretasi 
TK < 0,30 Terlalu sukar 

0,30 ≤ TK ≤ 0,70 Sukar 
TK > 0,70 

 
Terlalu Mudah 

 
 
Setelah dilakukan perhitungan nilai tingkat kesukaran instrumen tes kemampuan 

representasi matematis siswa, diperoleh nilai tingkat kesukaran pada item soal 

nomor 1, 2, dan 3 berturut-turut sebesar 0,65; 0,67; dan 0,67 (Lampiran C.1 

Halaman 146). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tes yang 

digunakan memiliki tingkat kesukaran dengan interpretasi sedang. 

 
2. Instrumen Non Tes 

 
Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket self 

confidence siswa yang berisi 20 pernyataan-pernyataan mengenai penilaian siswa 

terhadap kemampuan matematika yang dimilikinya. Instrumen ini diberikan 

kepada siswa kelas VIII J dan VIII K SMP Negeri 5 Bandarlampung setelah 

mengikuti pembelajaran dengan model guided discovery learning dan model 

pembelajaran konvensional.   

 
Angket self confidence yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala 

Likert yang terdiri dari empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), 

tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Angket self confidence dibuat 

dalam bentuk pernyataan positif dan negatif yang berdasarkan pada lima indikator 

pengukuran. Adapun indikator pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

 
 



37 
  

Tabel 3.7 Aspek Penilaian Self Confidence 
 

No Aspek Indikator 

1.  Keyakinan 
kemampuan diri 

Kemampuan siswa untuk menyelesaiakan sesuatu 
dengan sungguh-sungguh 

2. Optimis 
Sikap dan prilaku siswa yang selalu berpandangan 
baik tentang dirinya dan kemampuannya 

3. Objektif 
Kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan 
sesuai dengan fakta 

4. Bertanggung 
jawab 

Kemampuan siswa untuk berani menanggung segala 
sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya 

5. Rasional dan 
realistis 

Kemampuan siswa untuk menganalisis suatu masalah 
dengan logis dan sesuai dengan kenyataan 

Dikutip dari Lauster (Ghufron & Rini, 2011: 35-36) 

 
Self confidence siswa tentang pembelajaran matematika berupa skor total yang 

diperoleh siswa setelah memilih jawaban yang tepat pada angket self confidence 

yang diberikan. Perhitungan angket self confidence menggunakan software 

Microsoft Excel 2007. Skor untuk kategori SS, S, TS, dan STS setiap pernyataan 

memiliki skor antara 1 sampai dengan 4 yang dapat dilihat pada Lampiran B.8 

Halaman 143. 

 
G. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

 
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 
Penyusunan RPP bertujuan untuk merancang pembelajaran di kelas dalam upaya 

pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini, RPP disusun untuk lima 

pertemuan dengan mengutamakan proses pembelajaran secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
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kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. 

 
2. Lembar Kerja Kelompok (LKK) 

 
Pada penelitian ini, LKK disusun untuk lima kali pertemuan dengan rumusan 

permasalahan yang dapat mengembangkan kemampuan representasi matematis 

dan self confidence siswa. LKK ini hanya diberikan kepada siswa yang mengukuti 

model guided discovery learning yaitu kelas VIII K. 

 
H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 
Teknik analisis data kemampuan representasi matematis dan self confidence siswa 

pada model guided discovery learning dan pembelajaran konvensional diawali 

dengan melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel penelitian berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Hasil uji norma-

litas dan uji homogenitas mengungkapkan bahwa data kemampuan representasi 

matematis siswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki 

varians yang homogen. Tidak hanya itu, uji normalitas dan uji homogenitas data 

self confidence siswa juga mengungkapkan bahwa data self confidence berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. 

 
1. Uji Normalitas  

 
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Chi-Kuadrat. Uji Chi-

Kuadrat menurut Sudjana (2005: 273) adalah sebagai berikut: 
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a. Hipotesis 

 Ho: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 H1: sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b. Taraf signifikan: α = 0,05 

c. Statistik uji 

푥 =
(푓 − 푓 )

푓  

 
 Keterangan: 
푓  = frekuensi pengamatan 
푓  = frekuensi yang diharapkan 
푘  = banyaknya pengamatan 
 

d. Kriteria uji  

Terima H0 jika 휒 < 휒  dengan 휒 < 휒( ∝)( ) 

 
Hasil uji normalitas data penelitian disajikan dalam Tabel 3.8 dan data 

selengkapnya pada Lampiran C.3 Halaman 148 dan Lampiran C.10 Halaman 171. 

 
Tabel. 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

Sumber Data Banyak 
Siswa 

풙풉풊풕풖풏품ퟐ  풙풕풂풃풆풍ퟐ  Kesimpulan 
H0 

Data Kemampuan Representasi 
Matematis Model Guided 
Discovery Learning 

36 2,49 7,81 Diterima 

Data Kemampuan Representasi 
Matematis Pembelajaran 
Konvensional 

38 3,38 7,81 Diterima 

Data Self Confidence Siswa 
Model Guided Discovery 
Learning 

36 6,88 7,81 Diterima 

Data Self Confidence Siswa 
Pembelajaran Konvensional 38 2,35 7,81 Diterima 
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Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat diketahui bahwa data kemampuan 

representasi matematis siswa dan data self confidence siswa pada kelas yang 

menggunakan model guided discovery learning dan yang menggunakan pem-

belajaran konvensional berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

 
2. Uji Homogenitas 

 
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data yaitu 

data kemampuan representasi matematis siswa dengan model guided discovery 

learning dan siswa dengan pembelajaran konvensional serta data self confidence 

siswa dengan model guided discovery learning dan siswa dengan pembelajaran 

konvensional memiliki variansi yang homogen atau tidak homogen. Menurut 

Sudjana (2005: 249) untuk menguji homogenitas data dapat digunakan ketentuan 

berikut: 

a. Hipotesis 

Ho : 휎 =  휎  (variansi populasi homogen) 

H1 : 휎 ≠ 휎  (variansi populasi tidak homogen) 

b. Taraf signifikan : α = 0,05 

c. Statistik uji 

F =  
푠
푠

 

Keterangan: 
푠  = varians terbesar 
푠  = varians terkecil 
 

c. Kriteria uji  

Tolak H0 jika 퐹 < 퐹 ( , ) dengan  퐹 ( , ) didapat dari 
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daftar distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan masing-

masing sesuai dk pembilang dan penyebut. 

 
Hasil uji homogenitas data kemampuan representasi matematis dan data self 

confidence siswa disajikan dalam Tabel 3.9.  

 
Tabel 3.9 Hasil Uji Homogenitas Varians Populasi 
 

Sumber Data Banyak 
Siswa 

푭풉풊풕풖풏품 푭풕풂풃풆풍 Kesimpulan 
H0 

Data Kemampuan Representasi 
Matematis Siswa 

36 1,35 1,75 Diterima 

Data Self Confidence Siswa 36 1,09 1,75 Diterima 
 

Dari Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa kelompok data kemampuan representasi 

matematis siswa pada kelas yang menggunakan model guided discovery learning 

dan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional memiliki variansi yang 

homogen dan kelompok data self confidence siswa pada kelas yang menggunakan 

model guided discovery learning dan kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional memiliki variansi yang homogen karena 퐹 < 퐹 . 

Perhitungan uji homogenitas data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.4 

Halaman 156 dan Lampiran C.11 Halaman 179. 

 
3. Uji Hipotesis 

 
Pada penelitian ini, data kemampuan representasi matematis dan self confidence  

siswa merupakan data yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

homogen. Oleh karena itu, uji hipotesis yang digunakan adalah uji kesamaan dua 

rata-rata (uji-t). Dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis uji data kemampuan representasi matematis 
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Ho:µ1=µ2,  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa yang 

mengikuti model guided discovery learning sama dengan rata-

rata kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional) 

H1:µ1 >µ2, (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa yang 

mengikuti model guided discovery learning lebih tinggi 

daripada rata-rata kemampuan representasi matematis siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional) 

2. Hipotesis uji data self confidence siswa 

Ho:µ1=µ2,  (rata-rata self confidence siswa yang mengikuti model guided 

discovery learning sama dengan rata-rata self confidence siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional) 

H1:µ1 >µ2, (rata-rata self confidence siswa yang mengikuti model guided 

discovery learning lebih tinggi daripada rata-rata self confidence 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional) 

 
Untuk data kemampuan representasi matematis dan data self confidence yang 

memiliki varians yang homogen rumus yang digunakan untuk menguji kesamaan 

dua rata-rata seperti dalam Sudjana (2005: 239) adalah: 

 
푡 = ̅ ̅      dengan 

 

Keterangan: 
푥̅  : Rata-rata skor awal pada kelas eksperimen 
푥̅  : Rata-rata skor awal pada kelas kontrol 
n1  : Banyaknya subyek kelas eksperimen 
n2  : Banyaknya subyek kelas kontrol 
푠1

2 : Varians kelompok eksperimen 

   
2

11

21

2
22

2
112





nn

snsns
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푠2
2 : Varians kelompok kontrol 
푠2 : Varians gabungan 

 
Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = (n1 + n2 – 2) dan peluang (1 − α) makaH0 

diterima jika  −t < 푡 <t , untuk harga t lainnya tolak H0. 

 
4. Uji Proporsi 

 
Uji proporsi dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa persentase siswa yang 

memiliki kemampuan representasi matematis terkategori baik lebih dari 60% dari 

jumlah siswa yang mengikuti model guided discovery learning. Siswa dikatakan 

terkategori baik jika mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan nilai ketun-

tasan minimalnya yaitu 75. Perhitungan data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C.6 Halaman 161.  

 
Tabel 3.10 Kategori Nilai Posttest Kemampuan Representasi Matematis 
 

Nilai Posttest Klasifikasi 
X ≥ 75 Baik 
X < 75 Buruk 

 

Selanjutnya, hipotesis untuk uji proporsi dapat digunakan ketentuan berikut: 

H0: π = 0,6   (persentase siswa yang memiliki kemampuan representasi matematis 

siswa terkategori baik sama dengan 60% dari jumlah siswa yang 

mengikuti model guided discovery learning) 

H1: π > 0,6   (persentase siswa yang memiliki kemampuan representasi matematis 

siswa terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang 

mengikuti model guided discovery learning) 

Statistik yang digunakan untuk uji proporsi sebagai berikut: 
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푧 =
 − 휋

( )
 

 
Keterangan: 
x : Banyaknya siswa yang memiliki kemampuan representasi matematis siswa  
  terkategori baik 
n : Jumlah sampel 
휋  : Proporsi siswa yang memiliki kemampuan representasi matematis siswa   
     terkategori baik yang diharapkan 
 

Pada taraf signifikansi 5%, kriteria pengujian yang digunakan adalah tolak H0 jika 

zhitung ≥ z0,5-α, dimana z0,5-α didapat dari daftar normal baku dengan peluang (0,5-α) 

dan terima H0 jika zhitung< z0,5-α. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa model 

guided discovery learning tidak berpengaruh terhadap kemampuan representasi 

matematis dan self confidence siswa. Akan tetapi, kemampuan representasi 

matematis siswa yang mengikuti model guided discovery learning lebih baik 

daripada kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. 

 
B. Saran 

 
Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Kepada guru, dalam upaya mengembangkan kemampuan representasi 

matematis, disarankan untuk menggunakan model guided discovery learning 

dalam pembelajaran matematika. 

2. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang aspek psikologis 

khususnya self confidence siswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan 

model guided discovery learning disarankan melakukan penelitian dalam 

jangka waktu yang lebih lama sehingga siswa dapat beradaptasi dengan 

penggunaan model guided discovery learning. 
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