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ABSTRAK

PENGARUH SKILL REPRESENTASI MATEMATIS TERHADAP HASIL

BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM

BASED LEARNING

Oleh

Eka Rohmiati

Banyak siswa menganggap fisika merupakan pelajaran yang sulit dan rumit

karena terlalu banyak menggunakan rumus-rumus sehingga siswa lebih banyak

merepresentasikan fisika hanya secara matematis. Oleh karena itu, penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui pengaruh skill representasi matematis siswa terhadap

hasil belajar melalui model  pembelajaran problem based learning dengan materi

pokok fluida statis. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Trimurjo dengan

jumlah sampel 28 siswa menggunakan desain tipe One-Shot Case Study.

Penelitian ini diperoleh dari data skill representasi matematis dan hasil belajar

yang berdistribusi normal dan linear. Kemudian untuk menguji pengaruh antara

skill representasi matematis dan hasil belajar dilakukan uji korelasi dan uji regresi

linear sederhana. Hasil uji  korelasi menunjukkan bahwa skill representasi

matematis dan hasil belajar fisika dengan kontribusi sebesar 67,24 % dan

persamaan regresinya adalah Y= 11,33 + 0,63X, sehingga besarnya pengaruh skill

representasi matematis terhadap hasil belajar melalui model pembelajaran

problem based learning jika dituliskan persentase sebesar 67,24 %.

Kata kunci : hasil belajar, model pembelajaran problem based learning, skill

representasi matematis.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sasaran pembelajaran fisika yaitu untuk mengembangkan kemampuan fisika,

di dalam kemampuan fisika kemampuan matematis juga berpengaruh untuk

kemamampuan dalam pembelajaran fisika. Kemampuan matematis sangat

berpengaruh dalam pembelajaran fisika karena kemampuan matematis sangat

erat kaitannya antara fisika dan matematis. Pengembangan ini sangat

diperlukan supaya siswa dapat memahami konsep-konsep fisika dengan

kemampuan matematisnya. Sedangkan pemahaman konsep matematis saling

berhubungan dengan representasi. Menurut penelitian Sabirin (2014: 43)

disimpulkan bahwa kemampuan representasi matematis adalah salah satu

kemampuan yang sangat penting bagi siswa dan memudahkan siswa untuk

menyelesaikan masalah lebih mudah dan sebagai sarana mengkomunikasikan

sebagai gagasan atau ide matematis terhadap siswa kepada siswa lain ataupun

kepada guru, jadi kemampuan representasi matematis dalam pembelajaran

fisika sangat penting untuk lebih memudahkan siswa dalam belajar fisika.

Fisika merupakan ilmu pengetahuan alam (IPA) sangat erat kaitannya dengan

kemampuan matematis, tetapi masih banyak siswa yang belum mengetahui

bagaimana cara belajar yang efektif supaya memberikan hasil belajar yang

baik. Siswa masih berpikir bahwa belajar fisika yang efektif yaitu dengan cara
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menghafal rumus-rumus, ternyata ada cara lain untuk belajar fisika yaitu

dengan  kemampuan matematisnya tidak harus dengan menghafal karena fisika

memerlukan skill representasi matematis. Menurut Suharto (2008: 26) dalam

penelitiannya menyimpulkan bahwa kemampuan atau penguasaan siswa

terhadap pelajaran matematis sangat mendukung kemampuan siswa untuk

menguasai pelajaran fisika. Sehingga siswa dapat menguasai pelajaran fisika

dengan kemampuan matematisnya. Pada dasarnya siswa yang memiliki

kemampuan matematis yang tinggi maka kemampuan penguasaan konsep

fisikanya juga tinggi. Skill representasi matematis sangat membantu siswa

dalam belajar fisika, karena jika siswa memiliki kemampuan representasi

matematis siswa akan terlatih dalam mengerjakan fisika dengan skill

representasi matematis.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMAN 1 Trimurjo menyatakan

bahwa hasil belajar fisika siswa di SMAN 1 Trimurjo masih rendah, rendahnya

hasil belajar fisika siswa dipengaruhi rendahnya kemampuan matematis yang

dimiliki oleh siswa. Siswa belum mampu menyampaikan atau

mengkomunikasikan permasalahan fisika secara matematis dalam bentuk tabel,

gambar, diagram atau dalam bentuk matematis yang lebih bervariasi.

Salah satu faktor rendahnya kemampuan matematis siswa karena dalam

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang menggunakan metode

pembelajaran ceramah, dimana siswa hanya mendengarkan guru menjelaskan

dan mencatat atau menulis dan diberi tugas secara rutin. Pemberian tugas

berupa soal-soal yang secara rutin untuk siswa tetapi tidak bisa dipastikan
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bahwa dengan diberi tugas secara rutin siswa dapat meningkat kemampuan

matematis terhadap hasil belajar siswa.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan matematis terhadap siswa dalam

pembelajaran fisika yaitu dengan diberikan pembelajaran yang dapat melatih

siswa dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan konsep–konsep

matematis yang berkaitan dengan fisika. Pembelajaran yang dapat melatih

siswa yaitu dengan diberikannya tugas. Tugas-tugasnya berupa soal fisika yang

dapat melatih kemampuan matematis siswa, dimana siswa diminta untuk

berpikir dalam konsep-konsep matematis yang berkaitan dengan fisika. Tujuan

diberikan tugas agar siswa dapat melatih kemampuan matematis dan kedalam

konsep fisika. Perhitungan fisika dan kemampuan matematis mempunyai

pengaruh terhadap hasil belajar fisika, karena semakin tinggi kemampuan

matematis siswa maka semakin tinggi juga konsep fisika dan akan

mempengaruhi hasil belajar fisika.

Model pembelajaran yang memiliki ciri–ciri yang dapat melatih atau meminta

siswa untuk bepikir secara mandiri dan memecahkan suatu masalah yaitu

model pembelajaran problem based learnig. Menurut penelitian

Purnamaningrum (2012: 3-4) pembelajaran problem based learning adalah

pembelajaran yang dilakukan dengan menghadapkan siswa pada permasalahan

yang nyata pada kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat menyusun

pengetahuannya sendiri dalam memecahkan masalah dan mengupayakan

berbagai macam solusinya, yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif.

Selain itu, problem based learning melibatkan siswa secara aktif dalam

menemukan masalah dan mengutarakan alternatif-alternatif pemecahannya,
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sehingga siswa tidak merasa jenuh karena dilibatkan secara aktif dalam

pembelajaran. Jadi model pembelajaran problem based learning ini siswa tidak

akan merasa bosan dengan belajar yang monoton, karena dengan model

pembelajaran problem based learning siswa diajak untuk berpikir kritis,

mandiri dalam memecahkan masalah sehingga siswa akan senang belajar dan

tidak menganggap bahwa fisika itu sulit.

Berdasarkan pemaparan diatas maka akan dilakukan penelitian terhadap

pengaruh skill representasi matematis dalam aspek penilaian, yaitu: hasil

belajar dalam ranah kognitif siswa dengan judul penelitian “Pengaruh Skill

Representasi Matematis terhadap Hasil Belajar Siswa melalui Model

Pembelajaran Problem Based Learning”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian

tindakan ini, apakah terdapat pengaruh skill reprersentasi matematis terhadap

hasil belajar siswa melalui model problem based learning?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh skill representasi matematis terhadap hasil belajar siswa

melalui model pembelajaran problem based learning.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat setelah melakukan penelitian ini adalah kita dapat mengetahui

pengaruh skill representasi matematis terhadap hasil belajar siswa dengan

menggunakan model pembelajaran problem based learning.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ada atau tidak adanya

peningkatan skill representasi matematis terhadap hasil belajar siswa pada

ranah pengetahuan (kognitif).

2. Skill representasi matematis dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu

kemampuan menganalisis siswa dalam mempresentasikan masalah fisika

berupa tabel, diagram, gambar atau model angka ke dalam bentuk

matematika sehingga mudah untuk diselesaikan.

3. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan

(ranah kognitif) yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar

pada K.D. 2.2 Fluida Statis.

4. Subjek penelitian ini adalah siswa SMAN 1 Trimurjo pada kelas XI IPA 3

semester genap tahun pelajaran 2016/2017.

5. Skill representasi matematis yang digunakan dalam bentuk LKS oleh Putri

Rahayu Wulan Sari yang dibimbing oleh Drs. Feriansyah Sesunan, M.Pd.

dan Wayan Suana. S.Pd.,M.Si.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pembelajaran Multirepresentasi

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara seorang pendidik dengan

peserta didiknya. Ada berbagai macam pembelajaran yang dilakukan

seorang pendidik, misalnya seperti pembelajaran multirepresentasi. Menurut

Widiningtiyas (2013: 31) menyatakan bahwa multirepresentasi adalah

penggunaan dua atau lebih representasi untuk menggambarkan suatu sistem

atau proses nyata. Multirepresentasi dapat menggambarkan aspek yang

berbeda dari suatu keadaan nyata atau menggambarkan aspek yang sama

dengan cara yang berbeda. Bentuk-bentuk multirepresentasi menjadi 4

kategori, yaitu 1) multirepresentasi dalam penalaran manusia, 2)

multirepresentasi dalam pembelajaran, 3) multirepresentasi dalam

pengajaran, dan 4) multirepresentasi dalam penyelesaian masalah.

Menurut Waldrip, dkk. dalam Muhammad Rizal (2014: 160) menyatakan

bahwa multirepresentasi adalah merepresentasikan ulang konsep yang sama

dengan format yang berbeda di antaranya secara verbal, grafik dan model

angka.
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Multirepresentasi menurut Ainsworth dalam Yusup (2009: 20) memiliki tiga

fungsi utama, yaitu sebagai pelengkap, pembatas interpretasi, dan

pembangun pemahaman.

Fungsi pertama adalah multireprsentasi digunakan untuk
memberikan representasi yang berisi informasi pelengkap atau
membantu melengkapi proses kognitif.
Kedua, satu representasi digunakan untuk membatasi kemungkinan
kesalahan menginterpretasi dalam menggunakan representasi yang
lain.
Ketiga, multirepresentasi dapat digunakan untuk mendorong siswa
membangun pemahaman terhadap situasi secara mendalam.

Fungsi-fungsi multirepresentasi ini yang digunakan sebagai acuan untuk

seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Seorang pendidik harus

memiliki kemampuan yang bisa membantu peserta didik mampu untuk

menyampaikan atau mengungkapkan suatu dengan cara verbal, grafik,

gambar, persamaan matematik atau dengan cara lain.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa multirepresentasi

adalah salah satu model pembelajaran  yang digunakan untuk pengganti

dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan sesuatu dalam bentuk

verbal, grafik, tabel, gambar, persamaan matematik, simulasi atau cara yang

lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pembelajaran multirepresentasi

yaitu pembelajaran yang mempresentasikan lebih dari satu representasi

untuk pengganti dalam menyampaikan atau mengungkapkan dengan cara

multirepresentasi.



8

2. Skill Representasi Matematis

Secara naluriah manusia menyampaikan, menerima, dan

menginterprestasikan maksud melalui berbagai penyampaian dan berbagai

komunikasi. Baik dalam pembicaraan bacaan maupun tulisan hal tersebut

dikemukakan oleh Kress et al dalam Abdurrahman, dkk. (2008: 373). Oleh

karena itu, peran representasi sangat penting dalam proses pengolahan

informasi mengenai sesuatu.

Menurut Jones & Knuth dalam Sabirin (2014) representasi adalah model

atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk

menemukan solusi. Sebagai contoh, suatu masalah dapat direpresentasikan

dengan obyek, gambar, kata-kata, atau simbol  matematika. Sedangkan

menurut Hwang dkk. (2007: 192) menyatakan bahwa:

Dalam psikologi umum, representasi berarti proses membuat
model konkret dalam dunia nyata ke dalam konsep abstrak atau
simbol. Dalam psikologi matematika, representasi bermakna
deskripsi hubungan antara objek dengan simbol.

Representasi dari pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa representasi

merupakan model pembelajaran yang digunakan memecahkan masalah atau

solusi dengan cara pengganti yaitu memecahkan masalah dipresentasikan

seperti grafik, gambar, verbal, simbol matematika atau solusi lainnya.

Yusup (2009: 2) menyatakan bahwa dalam pembelajaran fisika banyak tipe

representasi yang dapat dimunculkan. Tipe-tipe tersebut antara lain:

a. Deskripsi verbal

Untuk memberikan definisi dari suatu konsep, verbal adalah satu cara

yang tepat untuk digunakan.
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b. Gambar (grafis)/ diagram

Suatu konsep akan menjadi lebih jelas ketika dapat kita representasikan

dalam bentuk gambar. Gambar dapat membantu memvisualisasikan

sesuatu yang masih bersifat abstrak. Dalam fisika banyak bentuk

diagram yang sering digunakan (sesuai konsep), antara lain : diagram

gerak, diagram bebas benda (free body diagram), diagram garis medan

(field line diagram), diagram rangkaian listrik (electrical circuit

diagram), diagram sinar (ray diagram), diagram muka gelombang

(wave front diagram), diagram energi keadaan (energy state diagram).

c. Grafik

Penjelasan yang panjang terhadap suatu konsep dapat kita

representasikan dalam satu bentuk grafik. Oleh karena itu, kemampuan

membuat dan membaca grafik adalah keterampilan yang sangat

diperlukan. Grafik balok energi (energy bar chart), grafik balok

momentum (momentum bar chart), merupakan grafik yang sering

digunakan dalam merepresentasi konsep-konsep fisika.

d. Matematik

Untuk menyelesaikan persoalan kuantitatif, representasi matematik

sangat diperlukan. Namun penggunaan representasi kuantitatif ini akan

banyak ditentukan keberhasilannya oleh penggunaan representasi

kualitatif secara baik.

Representasi adalah pengganti dari suatu masalah atau ungkapan siswa yang

ditampilkan untuk mencari suatu solusi dari masalah yang sedang di

pikirkan sebagai hasil dari interprestasi pikirannya. Memecahkan masalah
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dengan representasi yaitu melalui gambar, kata-kata (verbal), tabel, benda

konkrit, atau simbol matematika. Matematika merupakan hal yang tidak

nyata maka dari itu untuk memperjelas atau mempernyata dalam

menyelesaikan masalah matematika representasi sangat membantu, yaitu

dengan mengubah pemikiran yang tidak nyata menjadi nyata. Dengan

representasi matematika siswa dihimbau untuk mengungkapkan,

menggambarkan, menganalogikan suatu masalah yang akan diselesaikan.

Sehingga representasi matematika sangat membantu siswa untuk memiliki

kemampuan menalar atau pemahaman konsep dengan cara memperluas

pemikiran mereka secara matematis.

Fadillah (2008) juga menyatakan bahwa representasi sendiri terbagi menjadi

dua yaitu representasi internal dan representasi eksternal. Representasi

internal dari seseorang sulit untuk diamati secara langsung karena

merupakan aktivitas mental dari seseorang dalam pikirannya (minds-on)

sedangkan representasi internal seseorang dapat disimpulkan atau diduga

berdasarkan representasi eksternalnya dalam berbagai kondisi misalnya dari

pengungkapannya melalui kata-kata (lisan), melalui tulisan berupa simbol,

gambar, grafik, tabel ataupun melalui alat peraga (hands-on).

Proses interaksi antara representasi internal dan representasi eksternal dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Interaksi timbal balik antara representasi internal dan eksternal

Representasi Internal Representasi eksternal

Interaksi
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Mudzakir dalam Ridwan dan  Eka (2014: 79) menyatakan bahwa bentuk-

bentuk operasional dalam representasi matematis dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 2.1 Bentuk-Bentuk Operasional dalam Representasi Matematis

No Representasi Bentuk-bentukOperasional
(Indikator)

1 Visual:
a. Diagram,grafik,

atau tabel.

 Menyajikan kembali data atau informasi
dari suatu representasi ke  representasi
diagram, grafik, atau tabel.

 Menggunakan representasi visual untuk
menyelesaikan masalah.

b. Gambar.  Membuat gambar pola-pola geometri.
 Membuat gambar bangun geometri

untuk memperjelas masalah dan
memfasilitasi penyelesaian.

2 Persamaan
matematis.

 Membuat  persamaan atau  model
matematis  dari representasi lain yang
diberikan.

 Membuat konjektur dari suatu pola
bilangan.

 Penyelesaian masalah dengan melibatkan
persamaan matematis.

3 Kata-kata atau teks
tertulis.

 Membuat  situasi  masalah  berdasarkan
data atau representasi yang diberikan.

 Menulis interpretasi dari suatu
representasi.

 Menulis langkah-langkah penyelesaian
masalah matematis dengan kata-kata.

 Menjawab soal dengan
menggunakankata-kata atau teks tertulis.

Berdasarkan seluruh uraian mengenai representasi matematis dalam Tabel

2.1, dapat disimpulkan bahwa skill representasi matematis adalah

kemampuan menyatakan ide matematis dalam bentuk grafik, ekspresi

matematis dan teks tertulis.
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3. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan suatu gambaran kemampuan siswa dalam

mencapai hasil akhir dan mengetahui seberapa besar kemampuan siswa

dalam proses belajar. Menurut Sudjana (2009: 22), menyatakan bahwa hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Hal ini

menyatakan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dalam menerima dan

memahami suatu materi yang diajarkan sehingga di akhir pembelajaran

dapat diperoleh hasil belajar.

Mengetahui seberapa besar kemampuan hasil belajar siswa  dan sejauh

mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau belum tercapai maka

perlu penilaian. Bloom dalam Sudjana (2009: 22) membagi hasil belajar

menjadi tiga ranah, yaitu:

1. Ranah Kognitif

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek,

yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis

dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.

2. Ranah Afektif

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan,

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi.

3. Ranah Psikomotoris

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.

Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni (a) gerakan refleks, (b)
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keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan perseptual, (d)

keharmonisan atau ketetapan, (e) gerakan keterampilan kompleks, dan

(f) gerakan ekspresif dan interpretatif.

Hasil belajar menurut Hamalik (2012: 159) adalah keseluruhan kegiatan

pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran dan

pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang

akan dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar

menunjuk pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu

merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku siswa.

Menurut Sudijono (2011: 31) evaluasi hasil belajar dapat dikatakan

terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaanya senantiasa berpegang

pada tiga prinsip dasar yaitu: (1) prinsip keseluruhan, (2) prinsip

kesinambungan, dan (3) prinsip obyektivitas.

Jihad dan Haris (2012: 14) mengemukakan hasil belajar, yaitu pencapaian

bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif,

afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu

tertentu.

Penjelasan mengenai kategori dan subkategori tingkatan ranah kognitif

dapat dilihat pada Tabel 2.2 :
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Tabel 2.2 Kategori dan Subkategori Ranah Kognitif

Kategori Proses Kognitif Contoh Subkategori Proses Kognitif
1. Mengingat (remember) Mengungkap kembali pengetahuan

dari perbendaharaan instan
1.1 Mengenal

1.2 Menghafal

Mengenali tanggal-tanggal peristiwa
sejarah penting
Hafal nama-nama kota

2.Memahami (understand) Menjelaskan makna suatu pesan
pembelajaran baik secara lisan, tulisan
maupun gambar/grafik

2.1 Menafsirkan

2.2 Memberi contoh

2.3 Mengklasifikasi

2.4 Meringkas
2.5 Interferensi

2.6 Membandingkan

2.7 Menjelaskan

Menafsirkan isi pidato, dokumen,
peraturan
Memberikan contoh suatu definisi
Mengelompokkan jenis tanaman
berbiji tunggal
Meringkas isi suatu buku
Memberlakukan suatu prinsip ke
situasi yang berbeda
Mencari persamaan dan perbedaan
Menjelaskan sebab-akibat suatu
kejadian

3. Mengaplikasikan (apply) Menerapkan dalil atau prosedur
3.1 Menerapkan rumus

3.2 Mengimplementasikan

Mengalikan panjang dengan lebar
untuk menentukan luas persegi
panjang
Memanfaatkan dalil bejana
berhubungan untuk pembuatan
saluran pipa air minum

4. Analisis (analyze) Merinci suatu objek menjadi bagian-bagian
4.1 Membedakan

4.2 Mengorganisasi

4.3 Mengkarakterisasi

Membedakan bagian penting dan
kurang penting
Menyusun bagian-bagian menjadi
suatu keutuhan
Menunjukkkan ciri khas Negara
hukum

5. Evaluasi (evaluate) Memberikan penilaian berdasarkan suatu
criteria

5.1 Mengecek

5.2 Mengkritik

Memeriksa apakah suatu gedung
dibangun sesuai bestek
Memberikan penilaian mana diantara
metode yang paling tepat untuk
menyelesaikan masalah

6. Menciptakan (create) Memadukan suatu bagian atau unsur
sehingga menjadi suatu kesatuan

6.1 Menghasilkan

6.2 Merencanakan

6.3 Memproduksi

Menghasilkan suatu hipotesis setelah
membaca landasan teori

Menyusun proposal penelitian
tindakan kelas

Memproduksi kain batik bercorak
Surakarta
Bloom dalam Gafur (2013: 53-54).
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Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

merupakan tujuan saat belajar mengajar. Dimana seseorang memiliki

kemampuan untuk memahami suatu materi pada saat pembelajaran, untuk

mengetahui seseorang itu memahami dan belum memahami suatu materi

maka kita  melakukan hasil akhir pada saat pembelajaran. Hasil belajar ada

3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikimotoris. Dimana

3 ranah hasil  belajar ini menjadi objek hasil belajar yang saling berkaitan.

4. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Belajar menurut Dewey dalam Trianto ( 2011 : 91- 92) berdasarkan

masalah adalah interaksi antara stimulus dengan respons, merupakan

hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi

masukan kepada belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan

kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak

berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang

dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari pemecahannya

dengan baik. Pengalaman siswa yang diperoleh dari pemecahannya dengan

baik. Pengalaman siswa yang diperoleh dari pemecahannya dengan baik.

Pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan akan menjadikan

kepadanya bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta bisa

dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya.

Pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa pembelajaran berbasis masalah

(problem based learning) merupakan model pembelajaran yang

mengutamakan masalah untuk  mengajar dan siswa diwajibkan untuk
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memecahkan masalah tersebut sehingga siswa aktif saat proses belajar

mengajar.

Pembelajaran berbasis masalah menurut Tan dalam Rusman (2012 : 229)

merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran

berbasis masalah kemampuan berpikir siswa betul – betul

dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis,

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan

mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Pada

kenyataanya, tidak semua guru memahami konsep permasalahan berbasis

masalah tersebut, baik disebabkan oleh kurangnya keinginan dan motivasi

untuk meningkatkan kualitas keilmuan maupun karena kurangnya

dukungan sistem untuk meningkatkan kualitas keilmuan tenaga pendidik.

Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) merupakan

model pembelajaran yang mengutamakan kemampuan berpikir kritis

terhadap siswanya agar siswa saat belajar mampu menemukan masalah

dan memecahkan masalah. Sehingga siswa sudah diajarkan untuk mandiri

atau berpikir kritis.

Problem based learning dikemukakan oleh Ibrahim dalam Trianto (2011:

97) bahwa di dalam kelas problem based learning, peran guru berbeda

dengan kelas tradisional. Peran guru di dalam kelas problem based

learning antara lain sebagai berikut:

(1) Mengajukan masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah

autentik, yaitu masalah kehidupan, nyata sehari-hari.
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(2) Memfasilitasi atau membimbing penyelidikan misalnya melakukan

pengamatan atau melakukan percobaan.

(3) Memfasilitasi dialog siswa.

(4) Mendukung belajar siswa.

Penjelasan mengenai tahapan pembelajaran pada PBL dapat dilihat dalam

tabel sintaks pembelajaran problem based learning di bawah ini:

Tabel 2.3 Sintaks Pembelajaran Problem Based Learning

Tahap Tingkah Laku

Tahap-1
Orientasi siswa pada
masalah

Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran, menjelaskan logistik
yang dibutuhkan, mengajukan
fenomena atau  demonstrasi atau
cerita untuk memunculkan masalah,
memotivasi siswa untuk terlibat
dalam pemecahan masalah yang
dipilih.

Tahap-2
Mengorganisasi
siswa untuk belajar

Guru membantu siswa untuk
mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar
yang berhubungan dengan masalah
tersebut.

Tahap-3
Membimbing
penyelidikan
individual maupun
kelompok

Guru mendorong siswa untuk
mengumpulkan informasi yang
sesuai, melaksanakan eksperimen,
untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah.

Tahap-4
Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya

Guru membantu siswa dalam
merencanakan dan menyiapkan
karya yang sesuai seperti laporan,
video, dan model serta membantu
mereka untuk berbagi tugas dengan
temannya.

Tahap-5
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk
melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka dan
proses-proses yang mereka gunakan.
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Menurut Aqib (2013: 21) langkah – langkah pembelajaran berbasis

masalah (problem based learning) :

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistik yang

dibutuhkan. Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan

masalah yang dipilih.

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik,

tugas, jadwal, dan lain-lain).

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai,

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

d. Guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang

sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan

temannya.

e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang langkah-langkah

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), yaitu yang

pertama guru memberikan suatu fenomena dalam kehidupan sehari-hari

untuk memunculkan masalah, langkah kedua guru membantu siswa untuk

mendefinisikan yang berhubungan dengan masalah  itu, langkah yang

ketiga guru medorong siswa supaya memberikan penjelasan terhadap

masalah dan dapat memecahkan masalah itu, langkah keempat yaitu guru

membantu menyiapkan dan merencanakan untuk melakukan laporan,

langkah kelima, yaitu guru memberikan evaluasi terhadap hasil belajar



19

siswa. Itulah langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah, dimana

siswa diberikan suatu masalah yang harus dipecahkan, dan menggunakan

metode pembelajaran berbasis masalah ini siswa dilatih untuk berpikir

kritis.

B. Kerangka Pemikiran

Anggapan siswa, fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit,

dengan adanya materi yang terlalu banyak perhitungan. Sedangkan ada salah

satu cara untuk membuat fisika lebih mudah yaitu dengan kemampuan

representasi, dimana kemampuan representasi digunakan sebagai pengganti

dalam mengkomunikasikan suatu gagasan yang akan disampaikan baik secara

lisan maupun tulisan dalam menyelesaikan permasalahan fisika. Sehingga

pembelajaran fisika seharusnya tidak hanya menulis atau mencatat,

mendengarkan, menghafal rumus dan mengerjakan soal yang diberikan oleh

guru, tetapi siswa dituntun supaya bisa menerapkan kemampuan reprsentasi

matematis dalam menyelesaikan permasalahan fisika.

Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh kemampuan representasi matematis,

karena hasil belajar siswa dapat ditentukan oleh kemampuan siswa dalam

menerapkan ide yang diperoleh dan mengolah ide kedalam kemampuan

representasi dalam menyelesaikan permasalahan fisika. Salah satu

kemampuan representasi yang berkaitan dengan fisika yaitu kemampuan

representasi matematis. Kemampuan representasi matematis yaitu

kemampuan yang menyatakan suatu pemikiran matematika dalam bentuk,

tabel, gambar, persamaan dan teks tertulis.
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Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan matematis siswa

yaitu model pembelajaran yang diterapkan oleh guru.  Model pembelajaran

yang dapat menuntun siswa untuk meningkatkan kemampuan representasi

matematis yaitu dengan menggunakan model problem based learning,

dimana siswa dituntun untuk berpikir kritis dan mandiri dalam memecahkan

suatu masalah dengan kemampuannya. Pada model problem based learning

guru memberikan motivasi terlebih dahulu terhadap siswa supaya siswa

terpacu untuk belajar dan aktif pada saat belajar mengajar.

Berdasarkan dari uraian diatas, bahwa hasil belajar dapat dipengaruhi oleh

kemampuan representasi matematis, karena kemampuan representasi

matematis dapat memberikan kemampuan siswa untuk menyelesaikan

permasalahan fisika secara matematis yang menjadikan siswa mampu

mengemukakan konsep fisika secara matematis dan mampu menghubungkan

persoalan fisika dalam bentuk matematika. Salah satu upaya untuk

meningkatkan kemampuan representasi matematis dengan menggunakan

model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran problem

based learning menuntun siswa untuk berpikir kritis dan mandiri dalam

menyelesaiakan permasalahan fisika, sehingga siswa mampu mengemukakan

konsep fisika secara matematis.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk

mengetahui pengaruh skill representasi matematis terhadap hasil belajar

siswa. Dimana pengaruh skill representasi matematis sebagai variabel bebas

atau (X) dan hasil belajar terhadap siswa sebagai variabel terikat atau (Y)
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dan variabel moderatornya model pembelajaran problem based learning atau

(M), maka dapat dijelaskan dengan diagram kerangka pemikiran seperti

gambar dibawah ini:

r

Gambar 2.2 Diagram Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X = Skill representasi matematis

Y = Hasil belajar siswa

r = Pengaruh skill representasi matematis terhadap hasil belajar

M =  Model pembelajaran problem based learning yang mempengaruhi skill
representasi matematis dan hasil belajar

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar menurut peneliti adalah sebagai berikut :

1. Setiap kelas penelitian memperoleh materi yang sama

2. Kemampuan skill representasi matematis dalam fisika berbeda – beda

3. Kemampuan diluar penelitian tidak akan dinilai

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai beriku:

H0 : Tidak ada pengaruh skill representasi matematis terhadap hasil belajar

siswa melalui model pembelajaran problem based learning.

M

X

Y

2
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H1: Ada pengaruh skill representasi matematis terhadap hasil belajar siswa

melalui model pembelajaran problem based learning.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan studi eksperimen dengan populasi penelitian di

SMAN 1 Trimurjo, yaitu siswa kelas XI IPA 3 semester genap tahun ajaran

2016/2017 yang terdiri atas lima kelas. Penelitian ini akan melihat pengaruh

skill representasi matematis terhadap hasil belajar fisika siswa melalui model

problem based learning pada materi fluida statis, penelitian ini akan dilakukan

pembelajaran satu kelas yaitu kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel

pada penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yaitu cara pengambilan

sampel yang didasarkan atas pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat

mewakili populasi  dan pengambilaan sampel harus didasarakan atas ciri-ciri,

sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

B. Desain Penelitian

Desain eksperimen pada penelitian ini menggunakan bentuk Pre-Experimental

Design dengan desain tipe One-Shot Case Study. Desain tipe One-Shot Case

Study ini digunakan untuk meneliti pada satu kelas dengan diberi satu kali

perlakuan dan pengukurannya dilakukan satu kali. Pelaksanaan penilaian skill

representasi matematis dilakukan dengan tes soal yang dikerjakan oleh siswa.
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Setelah tes skill representasi matematis dilakukan, maka dilaksanakan posttest

atau hasil belajar siswa. Kemudian nilai skill representasi matematis

dikorelasikan dengan hasil belajar tersebut. Desain ini ditampilkan pada

Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Desain Eksperimen One-Shot Case Study

Keterangan :

X : Skill Representasi Matematis

O1 : Nilai Posttest

(Sugiyono, 2011: 76)

C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel bebas,

variabel terikat dan variabel moderator. Variabel bebas dalam penelitian ini

yaitu skill representasi matematika, variabel terikatnya adalah hasil belajar dan

variabel moderatornya, yaitu model pembelajaran problem based learning.

D. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian yang digunakan yaitu:

1. Hasil belajar yaitu berupa soal tes uraian. Tes ini akan digunakan pada saat

akhir materi dengan 10 soal uraian.

2. Skill representasi matematis, yaitu instrumen berbentuk soal uraian. Tes ini

digunakan pada saat akhir setiap pertemuan dengan 5 soal uraian.

1
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E. Analisis Instrumen

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen harus diuji terlebih

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu intstrumen dikatakan valid apabila

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang validitasnya

rendah maka validnya kurang. Agar memperoleh data yang valid, instrumen

atau alat untuk mengevaluasinya harus valid. Instrumen yang valid berarti

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid.

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur (ketepatan). Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika

hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara

hasil tes tersebut dengan kriterium.Untuk menguji validitas instrumen

digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson

dengan rumus:

  
     2222 YYNXXN

YXXYN
rXY






Keterangan:
rxy = Koefisien korelasi yang menyatakan validitas
X   = Skor butir soal
Y   = Skor total
n   = Jumlah sampel

(Arikunto, 2010: 213)

Kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3

dan bernilai positif maka instrumen tersebut dinyatakan memiliki validitas
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konstruksi yang baik, atau sebaliknya jika korelasi antar butir dengan skor

total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan validitas

konstruksi yang tidak baik atau tidak valid. Jika r hitung> r tabel dengan α =

0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan.Butir yang mempunyai

kerelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi,

menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.

Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r =

0,3.

(Masrun dalam Sugiyono, 2012: 188).

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program

SPSS 21.0 dengan  kriterium uji bila correlated item – total correlation

lebih besar dibandingkan dengan 0,3 maka data merupakan kontruksi yang

sahih atau valid. Berikut daftar r tabel untuk jumlah N tertentu.

Tabel 3.1 Daftar rtabel untuk jumlah N

N
Taraf Signifikan

N
Taraf Signifikan

5% 1% 5% 1%

5 0,878 0,999 35 0,334 0,430

10 0,632 0,765 40 0,312 0,403

15 0,514 0,641 45 0,294 0,380

20 0,444 0, 561 50 0,279 0,361

25 0,396 0,505 55 0,266 0,345

30 0,361 0,463 60 0,244 0,317
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2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang reliabel adalah

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang

sama, akan menghasilkan data yang sama. Perhitungan untuk mencari

harga reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Arikunto (2010:

221) yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat

digunakan rumus alpha, yaitu:

r11= 






 








 2

1

2
11

1 


n

n

Keterangan:
r11 = Reliabilitas instrumen yang dicari
Σσi

2 = Jumlah varians butir
σt

2 = Varians total
(Arikunto, 2010: 239)

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen

diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran.

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan

SPSS 21.0 dengan model Alpha Cronbach’s yang diukur berdasarkan skala

alpha cronbach’s 0 sampai 1.

Menurut Sayuti dikutip oleh Sujianto (2009: 97), kuesioner dinyatakan

reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha, maka digunakan ukuran

kemantapan alpha yang diinterprestasikan sebagai berikut.
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a. Nilai Alpha Cronbach’s 0,00 sampai dengan 0,20 berarti kurang reliabel.

b. Nilai Alpha Cronbach’s 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak reliabel.

c. Nilai Alpha Cronbach’s 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup reliabel.

d. Nilai Alpha Cronbach’s 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliabel.

e. Nilai Alpha Cronbach’s 0,81 sampai dengan 1,00 berarti sangat reliabel

Setelah instrumen valid dan reliabel, kemudian disebarkan pada sampel

yang sesungguhnya. Skor total setiap siswa diperoleh dengan menjumlahkan

skor setiap nomor soal.

F. Teknik Pengumpulan Data

1) Tes

Teknik pengumpulan data hasil belajar aspek kognitif yang akan digunakan

dalam penelitian ini menggunakan teknik tes. Bentuk tes yang

digunakanyaitu tes pertama yang digunakan  untuk  memperoleh data skill

representasi yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran dan tes

kedua untuk memperoleh data hasil belajar yang diperoleh dari posttest.

Proses analisis untuk data skill representasi matematis dan hasil belajar

fisika siswa adalah dengan menilai hasil dari jawaban siswa pada soal yang

telah diberikan dengan mengacu pada rubrik penilaian.

Data mengenai skill representasi matematis dan hasil belajar ditampilkan

pada Tabel 3.2 :
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Tabel 3.2 Rencana data skill representasi matematis dan hasil bellajar

No. Nama Siswa Skor Butir Skor Total
1 2 3 4

1 Siswa 1
2 Siswa 2
3 Siswa 3

Skor Tertinggi
Skor Terendah
Jumlah
Skor rata-rata siswa

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Data

Pada penelitian ini hasil belajar yang diteliti adalah ranah kognitif. Hasil

belajar ranah kognitif didapat dari nilai akhir atau posttest. Pengaruh skill

representasi matematis terhadap hasil belajar fisika siswa dapat diketahui

dengan tes skill representasi dan hasil belajar. Proses analisis untuk skill

representasi matematis dan hasil belajar fisika siswa adalah dengan menilai

hasil dari jawaban siswa pada soal yang telah diberikan dengan mengacu

pada rubrik penilaian. Nilai dari setiap siswa dapat diperoleh menggunakan

rumus:

= 100 %
Keterangan:

N = Nilai yang diharapkan.

R = Jumlah skor dari butir soal yang dijawab benar.

S = Jumlah skor maksimum dari tes tersebut.
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Untuk kategori nilai rata – rata hasil belajar menggunakan Arikunto (2008:

245) yaitu:

Bila nilai siswa > 80, maka dikategorikan sangat tinggi.

Bila nilai siswa > 66, maka dikategorikan tinggi.

Bila nilai siswa >55, maka dikategorikan cukup.

Bila nilai siswa < 55, maka dikategorikan rendah.

Bila nilai siswa < 39, maka dikategorikan sangat rendah.

2. Pengujian Hipotesis

Data hasil penelitian dianalisis dengan melakukan uji sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi

normal dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik

Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dilakukan terhadap hasil tes

akhir dari kedua variabel tersebut, menggunakan program komputer.

Pada penelitian ini uji normalitas digunakan dengan uji kolmogorov

smirnov.  Dasar dari pengambilan keputusan uji normalitas, dihitung

menggunakan program komputer dengan metode kolmogorov smirnov

berdasarkan pada besaran probabilitas atau nilai signifikasi. Data

dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika pada nilai sig. > 0.05

sebaliknya data yang tidak terdistribusi normal memiliki nilai sig.<

0.05.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini
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biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau

regresi linear. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program

SPSS 21.0 dengan metode Test for Linearity pada taraf signifikan 0,05.

Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila

signifikansi (Linearity) kurang dari  0,05.

c. Uji Korelasi

Uji korelasi berfungsi untuk mencari derajat keeratan hubungan dan

arah hubungan, semakin tinggi nilai korelasi maka semakin tinggi

keeratan hubungan kedua variabel. Melalui analisis korelasi kita dapat

mengetahui koefisien determinasi yang bertujuan untuk melihat

seberapa besar kontribusi pengaruh variabel satu dengan variabel yang

lain yakni dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi (r hitung)

yang ditemukan, untuk melihat pengaruh dalam bentuk persentase.

Jika data berdistibusi normal, maka untuk menguji hipotesis dapat

digunakan uji pearson, dengan menggunakan persamaan berikut ini.

= ∑ − (∑ )(∑ )∑ − (∑ ) ∑ − (∑ )
Namun,  jika tidak berdistribusi normal, dapat menggunakan uji

Spearman. Uji Spearman merupakan uji non-parametrik dimana tidak

memerlukan prasyarat data terdistribusi normal. Uji korelasi dilakukan

dengan bantuan program SPSS 21.0.

Untuk mencari Rhitung dengan menggunakan rumus:
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R ( . ) = ₁ ∑ ₁ + ₂ ∑ ₂∑ ²

Kuadratkan nilai R tersebut menjadi R2.

Ketentuannya bila r hitung lebih kecil dari r tabel (r < r ), maka

Ho diterima, dan H ditolak. Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar

dari rtabel (r > r ) maka Ho ditolak dan H diterima. Besar

interpretasi hubungan korelasi dapat digunakan pedoman seperti pada

Tabel 3.3.

Tabel 3.3.Tingkat Hubungan Berdasarkan Interval Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 – 0,19
0,20 – 0,39
0,40 – 0,59
0,60 – 0,79
0,80 – 1,00

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat

(Sugiyono, 2015: 255)

d. Uji Regresi Linear Sederhana

Pengujian selanjutnya adalah uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear

sederhana digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila

nilai variabel bebas ( ) mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk

mengetahui arah hubungan antara variabel bebas ( ) dengan variabel

terikat (Y) apakah positif atau negatif.

Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan

fungsional atau hubungan sebab akibat (kausal variabel bebas ( ) terhadap

variabel terikat (Y). Persamaan umumnya adalah :
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= +
= (∑ ) (∑ )(∑ )(∑ ) (∑ ) dan

= (∑ )(∑ ) − (∑ )(∑ )(∑ ) − (∑ )
Dimana :

Y : Variabel terikat yang diproyeksikan (hasil belajar siswa)

X : Variabel bebas (skill representasi matematis siswa)

a : Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b : Koefisien regresi

(Trihendradi, 2013: 155)

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho :  Tidak terdapat pengaruh skill representasi matematis terhadap hasil

belajar siswa melalui model problem based learning.

H1 :  Terdapat pengaruh skill representasi matematis terhadap hasil belajar

siswa melalui model problem based learning.

Kriteria pengujian :

 Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas Sig. (2 − tailed) ≥ 0,05
maka H0 diterima dan H1 ditolak.

 Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas Sig. (2 − tailed) < 0,05
maka H0 ditolak dan H1 diterima.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh skill representasi matematis siswa terhadap hasil belajar

siswa melalui model problem based learning. Besarnya pengaruh skill

representasi matematis terhadap hasil belajar melalui model pembelajaran

problem based learning jika dituliskan persentase sebesar 67,24 %.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran

sebagai berikut :

1. Pembelajaran dengan menerapkan skill representasi matematis dapat

dijadikan salah satu alternatif guru untuk melatih siswa dalam

mempresentasikan permasalahan fisika untuk meningkatkan pemahaman

konsep fisika yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

2. Peneliti atau guru dalam menerapkan model pembelajaran yang digunakan

harus memperhatikan waktu dalam pembelajaran agar sesuai dengan

ketentuan jam pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah.
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3. Pemilihan model pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang akan

disampaikan agar kemampuan dan kompetensi siswa dapat tergali dengan

baik sesuai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
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