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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL GUIDED DISCOVERY LEARNING DITINJAU
DARI KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS

DAN SELF EFFICACY SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 8

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

ERA PUSPITA

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk me-

ngetahui efektivitas model guided discovery learning ditinjau dari kemampuan

representasi matematis dan self efficacy siswa. Desain yang digunakan adalah

pretest-posttest control group design. Populasinya adalah seluruh siswa kelas VIII

SMP Negeri 8 Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi

dalam 11 kelas. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik gabungan,

yaitu teknik purposive dan teknik random sampling. Data penelitian ini berupa

data kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan ialah instrumen tes untuk

melihat kemampuan representasi matematis dan instrumen non tes untuk melihat

self efficacy siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model guided discovery

learning tidak efektif ditinjau dari kemampuan representasi matematis dan self

efficacy siswa. Namun, kemampuan representasi matematis dan self efficacy siswa

yang menggunakan model guided discovery learning lebih tinggi daripada



kemampuan representasi matematis dan self efficacy siswa yang menggunakan

pembelajaran konvensional.

Kata kunci: guided discovery learning, representasi matematis, self efficacy.



EFEKTIVITAS MODEL GUIDED DISCOVERY LEARNING DITINJAU
DARI KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS

DAN SELF EFFICACY SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 8

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

ERA PUSPITA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Matematika
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDARLAMPUNG
2017







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Era Puspita lahir di Metro pada tanggal 13 Agustus 1995.

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Wartoyo

dan Ibu Purwanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 6 Metro Utara pada tahun

2007, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Metro pada tahun 2010,

dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Metro pada tahun 2013. Penulis

melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan mengambil

program studi Pendidikan Matematika.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Kependidikan Terintegrasi (KKN-KT)

pada tahun 2016 di Desa Kesumadadi, Kecamatan Bekri dan menjalani

Pendidikan Profesi Kerja (PPK) di SMA Kesuma Bakti. Selama menjalani studi,

penulis pernah menjadi asisten mata kuliah Statistika Dasar dan Desain

Pembelajaran Matematika pada tahun 2016. Penulis juga aktif di beberapa

organisasi kampus, yaitu sebagai Anggota Dinas Kepemudaan BEM FKIP Unila

Periode 2015-2016 dan Anggota Divisi Pendidikan Himasakta FKIP Unila

Periode 2014-2015.



Moto
Kamu belum tahu sejauh mana kemampuanmu sebelum kamu mencoba

memulainya. Jangan menyerah pada satu titik.
(Era Puspita)



Persembahan
Bismillahirahmanirohim....…

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT , Dzat yang Maha Sempurna.
Shalawat dan Salam selalu tercurah kepada Baginda

Rasulullah Muhammad SAW

Dengan kerendahan hati dan rasa sayang, kupersembahkan karya ini sebagai
tanda cinta dan sayangku kepada:

Bapakku tercinta (Wartoyo) dan Ibuku tercinta (Purwanti), yang telah
membesarkanku dengan penuh kasih sayang, semangat, doa, serta pengorbanan
untuk kebahagiaan dan kesuksesan putrimu ini. Semoga karya ini bisa menjadi

salah satu dari sekian banyak alasan untuk membuat Bapak dan Ibu bangga.

Adikku tersayang
(Puput Maisyaroh)

serta seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan doanya
padaku.

Para pendidik yang telah mengajar dengan penuh kesabaran

Semua Sahabat yang begitu tulus menyayangiku saat bahagia maupun sedihku,
dari kalian aku belajar memahami arti kebersamaan.



SANWACANA

Alhamdulillahi robbil‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat

diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah atas manusia yang

akhlaknya paling mulia, yang telah membawa perubahan luar biasa, menjadi

uswatun hasanah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Model Guided Discovery Learning Ditinjau

dari Kemampuan Representasi Matematis dan Self Efficacy Siswa (Studi pada

Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 8 Bandarlampung Tahun Pelajaran

2016/2017) adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini

tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan

terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak (Wartoyo) dan Ibu (Purwanti) tercinta, atas perhatian dan kasih sayang

yang telah diberikan selama ini yang tidak pernah lelah untuk selalu

mendoakan yang terbaik.

2. Ibu Dr. Sri Hastuti Noer, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik sekaligus

Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktunya untuk



konsultasi akademik dan atas kesediaannya memberikan bimbingan,

sumbangan pemikiran, motivasi, kritik, dan saran selama penyusunan skripsi,

sehingga skripsi ini menjadi lebih baik

3. Bapak Drs. Pentatito Gunowibowo, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang

telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi, serta

memberikan kritik dan saran selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini

menjadi lebih baik.

4. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku dosen pembahas sekaligus Ketua Jurusan

PMIPA yang telah memberi masukan dan saran-saran serta memberikan

kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Haninda Bharata, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Matematika yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan FKIP Universitas

Lampung beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Ibu Hj. Ratnasari, S.Pd. M.M., selaku Kepala SMP Negeri 8 Bandarlampung

beserta Wakil, staff, dan karyawan yang telah memberikan kemudahan selama

penelitian.

9. Ibu Dra Hj. Else Sari, selaku guru mitra yang telah banyak membantu dalam

penelitian.



10. Siswa/siswi kelas VIII SMP Negeri 8 Bandarlampung Tahun Pelajaran

2016/2017, atas perhatian dan kerjasama yang telah terjalin.

11. Adikku (Puput Maisyaroh) serta keluarga besarku yang telah memberikan doa,

semangat, dan motivasi.

12. Keluarga Kontrakan: Rizki Afriliyanti, Nia Fatmawati, Alfarani, Herni

Indrayani, dan Nela Hardiyanti. Terima kasih atas kebersamaan dan

kehangatan yang telah diberikan selama ini.

13. Faisal Marzuki, Nonik Mega Sapitri, dan Veronicha Panjaitan yang telah

bersedia mendengarkan seluruh cerita maupun keluh kesah serta memberikan

semangat selama ini.

14. Teman-temanku para pejuang skripsi: I Wayan Agus Sastrawan, Dini Arrum

Putri, Masgusti Dinda Bidari, Rafi Pratiwi, Rais Rasyid, Selly Metika Tamba,

Dessy Puspitasari R., Rizki Fitriyanti, Saputra Wijaya, Annisa Vibra Lestari,

Ficha Diah Putri, Monice Putri Pangestu, Nindya Lukita, Siti Annisa, Ajeng

Rachma Farida, Dina Cahya Fadilla, Hadi Rudiya. Terima kasih atas

persahabatan, kebersamaan, nasehat, dan bantuan yang diberikan selama ini.

Jangan pernah letih menggapai cita-cita yang diinginkan.

15. Sahabat Gesut: Nay (Nia Fatmawati), Kican (Rizki Afriliyanti), Pebkur (Febri

Kurniawan, Bapak (Febri Ariyanto), Rio Aji Sindapati, Robin Afia Hidayat,

Rully Yosita, Ilham Yoditama, Fadil Fajarindo, dan Ichwan Surya N. Terima

kasih atas segala nasehat dan bantuan yang kalian berikan.

16. Teman-teman TNGG: Ulpe, Beni, Badi, Riris, Osa, Suci, Astri, Ejol, Ika, dan

Rosana. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.



17. Teman-teman seperjuangan di program studi pendidikan matematika angkatan

2013 Kelas B (MathBerjaya) dan Kelas A, terima kasih atas nasehat serta

kebersamaannya.

18. Kakak-kakakku angkatan 2012: Mba Elok, Mba Depi, Mba Uthary, Mba Lely,

Mba Fitri, Kak Wayan, terima kasih masukan, pinjaman buku, serta

perhatiannya.

19. Kakak-kakakku angkatan 2011 dan 2010 serta adik-adikku angkatan 2014,

2015, dan 2016 terima kasih atas kebersamaannya.

20. Teman-teman KKN dan PPL Desa Kesumadadi: Ngah (Niddia Raisa Marta),

Adek (Nurfadhilah), Kakak (Nurul Amanah), Kudil (Rizki Dilla Sintia), Aul

(Aulia Putri Anasti), Papa (Temu Riyadi), Eljak (Elza Yulistiana), Teteh

(Claudia Citra), dan Alin (Alien Elanda). Terima kasih atas kebersamaan yang

penuh makna, kasih sayang dan kenangan.

21. Teman-teman kosan Bude Bambu: Windy Selviana, Dewi, dan Mayang,

terima kasih atas nasehat dan perhatiannya.

22. Almamater tercinta yang telah mendewasakanku.

23. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan pada

penulis mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT dan semoga

skripsi ini bermanfaat.

Bandarlampung, Agustus 2017
Penulis,

Era Puspita



DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI.................................................................................................. vi

DAFTAR TABEL.......................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 7

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 7

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 8

E. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................ 8

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka................................................................................ 10

1. Kemampuan Representasi Matematis.......................................... 10
2. Self Efficacy ................................................................................. 14
3. Guided Discovery Learning ......................................................... 18
4. Efektivitas Pembelajaran ............................................................. 20
5. Teori Belajar Yang Mendukung .................................................. 22

a. Teori Kontruktivisme .............................................................. 22
b. Teori Belajar Bermakna .......................................................... 24

B. Kerangka Pikir .................................................................................. 25

C. Anggapan Dasar................................................................................. 29

D. Hipotesis Penelitian ........................................................................... 29

1. Hipotesis Umum ......................................................................... 29



2. Hipotesis Khusus ......................................................................... 29

III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel ......................................................................... 30

B. Desain Penelitian ............................................................................. 31

C. Data Penelitian .................................................................................. 31

D. Teknik Pengumpulan Data................................................................ 32

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian ...................................................... 32

1. Tahap Persiapan .......................................................................... 32
2. Tahap Pelaksanaan ...................................................................... 32
3. Tahap Akhir ................................................................................ 33

F. Instrumen Penelitian dan Pengembangannya ................................... 33

1. Instrumen Tes.............................................................................. 33
a. Validasi Instrumen ................................................................. 35
b. Reliabilitas Tes ....................................................................... 35
c. Daya Pembeda........................................................................ 36
d. Tingkat Kesukaran ................................................................. 37
e. Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba Soal Representasi

Matematis ............................................................................... 38
2. Instrumen Non Tes...................................................................... 39

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis ................................ 40

1. Data Kemampuan Representasi Matematis Siswa...................... 40
a. Uji Normalitas ........................................................................ 40
b. Uji Homogenitas..................................................................... 42
c. Uji Hipotesis........................................................................... 43

2. Data Self Efficacy Siswa ............................................................. 45
a. Uji Normalitas ........................................................................ 45
b. Uji Homogenitas..................................................................... 46
c. Uji Hipotesis........................................................................... 46

3. Uji Proposri................................................................................. 47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ............................................................................... 50

1. Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa ................ 50
a. Data Kemampuan Awal Representasi Matematis Siswa ....... 50
b. Data Kemampuan Akhir Representasi Matematis ................. 51



c. Data Skor Peningkatan Kemampuan Representasi
Matematis ............................................................................... 52

d. Pencapaian Indikator Kemampuan Representasi
Matematis ............................................................................... 53

e. Hasil Uji Hipotesis Kemampuan Representasi Matematis..... 55
f. Hasil Uji Proporsi Kemampuan Representasi Matematis ...... 55

2. Analisis Data Self Efficacy .......................................................... 56
a. Data Self Efficacy Awal.......................................................... 56
b. Data Self Efficacy Akhir ......................................................... 57
c. Data Skor Peningkatan Self Efficacy ...................................... 58
d. Pencapaian Aspek Self Efficacy ............................................. 59
e. Hasil Uji Hipotesis Self Efficacy ............................................ 61
f. Hasil Uji Proporsi Self Efficacy.............................................. 61

B. Pembahasan .................................................................................... 62

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan .......................................................................................... 70

B. Saran ................................................................................................ 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Representasi Matematis ........................ 13

Tabel 2.2 Aspek Penilaian Self Efficacy..................................................... 17

Tabel 3.1 Distribusi Guru Matematika Kelas VIII di SMP Negeri 8
Bandarlampung .......................................................................... 30

Tabel 3.2 Pretest-Posttest Control Group Design ..................................... 31

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Soal Kemampuan Representasi
Matematis ................................................................................... 34

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas .................................................................... 36

Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Daya Pembeda ............................................. 37

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran ......................................... 38

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba Soal Representasi
Matematis ................................................................................... 38

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Skor Peningkatan  Kemampuan
Representasi Matematis.............................................................. 41

Tabel 3.9 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Representasi
Matematis Akhir Kelas Eksperimen .......................................... 42

Tabel 3.10 Hasil Uji Homogenitas Populasi Data Peningkatan
Kemampuan Representasi Matematis ....................................... 43

Tabel 3.11 Hasil Uji Normalitas Data Peningkatan Self Efficacy Awal ...... 45

Tabel 3.12 Hasil Uji Normalitas Data Self Efficacy Akhir........................... 45

Tabel 3.14 Hasil Uji Homogenitas Populasi Data Self Efficacy ................... 46



Tabel 3.15 Pedoman Kategori Kemampuan Representasi Matematis dan
Self efficacy ................................................................................ 48

Tabel 4.1 Data Kemampuan Awal Representasi Matematis Siswa ........... 50

Tabel 4.2 Data Kemampuan Akhir Representasi Matematis Siswa .......... 51

Tabel 4.3 Data Skor Peningkatan Kemampuan Representasi
Matematis ................................................................................... 52

Tabel 4.4 Pencapaian Indikator Kemampuan Awal Representasi
Matematis ................................................................................... 53

Tabel 4.5 Pencapaian Indikator Kemampuan Akhir Representasi
Matematis ................................................................................... 54

Tabel 4.6 Hasil Uji t’ Data Peningkatan Kemampuan Representasi
Matematis ................................................................................... 55

Tabel 4.7 Data Self Efficacy Awal.............................................................. 56

Tabel 4.8 Data Self Efficacy Akhir............................................................. 57

Tabel 4.9 Data Skor Peningkatan Self Efficacy .......................................... 58

Tabel 4.10 Pencapaian Aspek Self Efficacy Awal........................................ 59

Tabel 4.11 Pencapaian Aspek Self Efficacy Akhir ....................................... 60

Tabel 4.12 Hasil Uji t Data Skor Peningkatan Self Efficacy ........................ 61



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
LAMPIRAN

A. PERANGKAT PEMBELAJARAN

A.1 Silabus .......................................................................................... 78

A.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Guided Discovery
Learning ...................................................................................... 83

A.3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Konvensional........... 102

A.5 Lembar Kerja Kelompok (LKK) ................................................. 115

B. PERANGKAT TES

B.1 Kisi-kisi Soal Tes Kemampuan Representasi Matematis............. 161

B.2 Soal Tes Kemampuan Representasi Matematis............................ 163

B.3 Pedoman Penskoran dan Kunci Jawaban Soal Kemampuan
Representasi Matematis................................................................ .... 165

B.4 Form Penilaian Validitas .............................................................. 173

B.5 Instrumen Penilaian Self Efficacy ................................................. 175

B.6 Angket Self Efficacy Siswa........................................................... 178

B.7 Pedoman Pemberian Skor Angket Self Efficacy........................... 180

C. ANALISIS DATA

C.1 Analisis Reliabilitas Hasil Tes Kemampuan Representasi
Matematis Pada Kelas Uji Coba................................................... 182

C.2 Analisis Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran Hasil Tes
Kemampuan Representasi Matematis pada Kelas Uji Coba ........ 184



C.3 Data Perhitungan Skor Peningkatan Representasi Matematis
Kelas Eksperimen ......................................................................... 185

C.4 Data Perhitungan Skor Peningkatan Representasi Matematis
Kelas Kontrol................................................................................ 186

C.5 Data Perhitungan Skor Peningkatan Self Efficacy Kelas
Eksperimen ................................................................................... 187

C.6 Data Perhitungan Skor Peningkatan Self Efficacy Kelas
Kontrol.......................................................................................... 188

C.7 Rekapitulasi Data Kemampuan Representasi Matematis
Awal ............................................................................................. 189

C.8 Uji Normalitas Data Kemampuan Representasi Matematis
Akhir Untuk Kelas Eksperimen.................................................... 193

C.9 Rekapitulasi Data Self Efficacy Awal........................................... 196

C.10 Uji Normalitas Data Self Efficacy Akhir Untuk Kelas
Eksperimen ................................................................................... 200

C.11 Uji Normalitas Data Peningkatan Kemampuan Representasi
Matematis Untuk Kelas Eksperimen ............................................ 203

C.12 Uji Normalitas Data Peningkatan Kemampuan Representasi
Matematis Untuk Kelas Kontrol................................................... 206

C.13 Uji Normalitas Data Peningkatan Self Efficacy Kelas
Eksperimen ................................................................................... 209

C.14 Uji Normalitas Data Peningkatan Self Efficacy Kelas Kontrol .... 212

C.15 Uji Homogenitas Data Peningkatan Kemampuan
Representasi Matematis Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 215

C.16 Uji Homogenitas Data Peningkatan Self Efficacy Kelas
Eksperimen dan Kelas Kontrol..................................................... 216

C.17 Uji Hipotesis Data Peningkatan Kemampuan Representasi
Matematis Siswa........................................................................... 217

C.18 Uji Hipotesis Data Peningkatan Self Efficacy Siswa.................... 220

C.19 Uji Proporsi Kemampuan Representasi Matematis
Kelas Eksperimen ......................................................................... 222



C.20 Uji Proporsi Self Efficacy Siswa Kelas Eksperimen..................... 224

C.21 Tabel Analisis Indikator Kemampuan Awal Representasi
Matematis ..................................................................................... 226
C.21.1 Pencapaian Indikator Kemampuan Representasi

Matematis Awal Kelas Eksperimen ............................... 226
C.21.2 Pencapaian Indikator Kemampuan Representasi

Matematis Awal Kelas Kontrol ...................................... 228
C.21.3 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kemampuan

Representasi Matematis Awal Kelas Eksperimen.......... 230
C.21.4 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kemampuan

Representasi Matematis Awal Kelas Kontrol ................ 230

C.22 Tabel Analisis Indikator Kemampuan Akhir Representasi
Matematis ..................................................................................... 231
C.22.1 Pencapaian Indikator Kemampuan Representasi

Matematis Akhir Kelas Eksperimen............................... 231
C.22.2 Pencapaian Indikator Kemampuan Representasi

Matematis Akhir Kelas Kontrol ..................................... 233
C.22.3 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kemampuan

Representasi Matematis Akhir Kelas Eksperimen ......... 235
C.22.4 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kemampuan

Representasi Matematis Akhir Kelas Kontrol................ 235

C.23 Tabel Analisis Indikator Self Efficacy Awal................................. 236
C.23.1 Pencapaian Indikator Self Efficacy Awal Kelas

Eksperimen..................................................................... 236
C.23.2 Pencapaian Indikator Self Efficacy Awal Kelas

Kontrol............................................................................ 238
C.23.3 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Self Efficacy Awal

Kelas Eksperimen........................................................... 230
C.23.4 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Self Efficacy Awal

Kelas Kontrol ................................................................. 240

C.24 Tabel Analisis Indikator Self Efficacy Akhir................................ 241
C.24.1 Pencapaian Indikator Self Efficacy Akhir Kelas

Eksperimen..................................................................... 241
C.24.2 Pencapaian Indikator Self Efficacy Akhir Kelas

Kontrol............................................................................ 243
C.24.3 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Self Efficacy Akhir

Kelas Eksperimen........................................................... 245
C.24.4 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Self Efficacy Akhir

Kelas Kontrol ................................................................. 245

D. LAIN-LAIN



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia.

Melalui pendidikan, manusia berusaha mengembangkan dirinya untuk meng-

hadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengeta-

huan dan teknologi. Pentingnya pendidikan juga tercantum dalam UU No. 20

tahun 2003 yang menyatakan bahwa 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.

Fungsi dari pendidikan nasional tercantum dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
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jawab. Selain itu, pendidikan juga dapat membentuk manusia yang cerdas dalam

berbagai aspek, seperti aspek intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual.

Guna tercapainya fungsi pendidikan tersebut, pemerintah menyediakan berbagai

sarana dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sekolah merupakan salah satu sarana dalam menyenggarakan pendidikan. Banyak

mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa saat di sekolah, salah satu mata

pelajaran pokoknya yaitu matematika. Matematika sebagai ilmu universal

memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan

pendapat Suherman (2003) yang menyatakan bahwa selain sebagai ratunya ilmu

sekaligus pelayannya ilmu, matematika berfungsi sebagai alat dan pola pikir.

Oleh sebab itu, pelajaran matematika wajib dilaksanakan sejak sekolah dasar

hingga menengah. Hal ini juga dipertegas oleh Depdiknas (2004: 387) yang

menyatakan bahwa untuk dapat menguasai dan menciptakan teknologi serta

bertahan di masa depan diperlukan penguasaan ilmu pendidikan matematika yang

kuat sejak dini.  Dengan demikian, pelajaran matematika penting untuk diberikan

karena pelajaran matematika dapat mengembangkan kemampuan serta

keterampilan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan

yang selalu berubah.

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

representasi matematis, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau
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masalah, serta memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehi-

dupan. Hal senada juga dirumuskan oleh NCTM (2000: 7) bahwa tujuan pem-

belajaran 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 tujuan pembelajaran matematika yang telah disebutkan sebelumnya,

salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan representasi.

Kemampuan representasi matematis diperlukan siswa untuk menemukan suatu

cara berpikir dalam mengkomunikasikan gagasan matematis dari yang sifatnya

abstrak menuju konkret, mengingat matematika merupakan ilmu yang bersifat

abstrak. Konstruksi representasi matematis yang tepat akan memudahkan siswa

dalam memecahkan suatu masalah. Dengan kemampuan representasi matematis,

masalah matematika yang semula terlihat sulit dan rumit dapat dipandang dengan

lebih sederhana, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diselesaikan.

Namun dalam kenyataannya, hasil pendidikan matematika di Indonesia belum

sepenuhnya seperti apa yang diharapkan. Hal ini terlihat pada hasil survey yang

dilakukan TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) dan PISA

(Programme for International Study Assesment) yang menyatakan bahwa hasil

belajar matematika siswa di Indonesia masih rendah. Hasil TIMSS tahun 2015

menyatakan bahwa hasil belajar matematika siswa Indonesia berada pada urutan

ke-44 dari 49 negara dengan rata-rata skor 397 (TIMSS, 2015). Demikian pula

pada hasil PISA tahun 2015, Indonesia hanya menduduki rangking 62 dari 70
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negara peserta pada rata-rata skor 386 (OECD, 2016). Rangking ini menunjukkan

bahwa hasil belajar matematika di Indonesia masih tergolong rendah dibanding

rata-rata skor internasional yaitu 490.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil survei dari TIMSS dan PISA

ini. Salah satunya adalah pada umumya siswa Indonesia kurang terlatih dalam

menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal pada TIMSS yang

substansinya kontekstual, menuntut penalaran, argumentasi dan kreativitas

dalam menyelesaikannya (Wardhani dan Rumiati, 2017: 2). Hal ini menunjuk-

kan bahwa umumnya siswa di Indonesia kesulitan dalam menghadapi soal-

soal tidak rutin yang membutuhkan analisis dan penalaran. Selain itu, siswa

juga mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide-ide matematisnya dalam

menyelesaikan suatu masalah, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan

representasi matematis siswa di Indonesia masih rendah.

Selain aspek kognitif, aspek afektif siswa juga perlu mendapat perhatian dalam

proses pembelajaran. Salah satu aspek afektif tersebut adalah self efficacy.

Keyakinan diri yang dimiliki oleh seorang individu terhadap kemampuannya

untuk mengatasi hambatan guna mencapai tujuan yang diinginkan selanjutnya

disebut self efficacy. Noer (2012) mengemukakan bahwa self efficacy akan

mempengaruhi pilihan seseorang dalam pengaturan perilaku, banyaknya usaha

mereka untuk menyelesaikan tugas, dan lamanya waktu mereka bertahan dalam

menghadapi hambatan. Self efficacy juga diperlukan siswa dalam menyelesaikan

masalah-masalah matematika dengan melibatkan ekspresi matematis agar siswa

lebih yakin akan kemampuan yang dimilikinya. Siswa yang memiliki keyakinan
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dan kemantapan yang kuat terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan suatu

tugas akan terus bertahan dalam usahannya meskipun banyak mengalami

kesulitan dan tantangan. Dengan demikian, self efficacy perlu dilibatkan dalam

meningkatkan kemampuan matematika siswa.

Dalam proses pembelajaran, self efficacy kurang menjadi perhatian guru. Hal ini

sejalan dengan pendapat Moma (2014: 435) bahwa guru matematika sekolah

menengah pertama (SMP) jarang memberi perhatian yang proposional dalam

meningkatkan self efficacy matematis siswa. Keberhasilan tujuan pembelajaran

hanya diukur dari tes hasil kemampuan siswa saja tanpa memperhatikan self

efficacy siswa. Akibatnya, siswa menjadi kurang mengembangkan self efficacy

matematis yang dimilikinya.

SMP Negeri 8 Bandarlampung merupakan salah satu sekolah yang memiliki

karakteristik yang sama dengan kebanyakan sekolah yang ada di Indonesia. Hal

ini diketahui dari pengamatan mengenai situasi dan kondisi sekolah, usia siswa,

serta proses pembelajaran yang sama dengan sekolah pada umumnya. Sekolah ini

menggunakan model pembelajaran konvensional, di mana pembelajarannya

berpusat pada guru. Guru hanya menjelaskan, memberikan contoh-contoh soal,

kemudian siswa mengerjakan soal tersebut dan dibahas bersama. Pada

pembelajaran seperti ini terlihat bahwa siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar.

Siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kembali ide-ide

matematika yang dimilikinya untuk menyelesaikan soal-soal rutin maupun non

rutin. Selain itu, kemampuan self efficacy siswa juga kurang diperhatikan. Siswa

kurang memahami seberapa besar kemampuannya dalam menyelesaikan
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permasalahan yang dihadapi. Pembelajaran yang semacam ini menyebabkan

rendahnya kemampuan representasi matematis dan self efficacy siswa.

Pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah

pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa dalam mengungkapkan ide

atau gagasan yang ia miliki. Dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk

mengeksplorasi, mengolah, serta menggunakan potensi dan pengetahuan yang ada

pada dirinya dengan semaksimal mungkin. Selain itu, siswa juga diberikan

kesempatan untuk merepresentasikan hasil pemikirannya kepada teman-

temannya, sehingga dalam pembelajaran tidak hanya menumbuhkan keteram-

pilan berpikir saja, melainkan juga dapat menumbuhkan kepercayaan siswa akan

kemampuannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ada beberapa model

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam

kegiatan tersebut, salah satunya adalah model guided discovery learning.

Model guided discovery learning merupakan model pembelajaran yang

melibatkan siswa secara aktif untuk mencoba menemukan sendiri informasi

maupun pengetahuan yang diharapkan dengan bimbingan dan petunjuk yang

diberikan guru. Pada awal pembelajaran ini, siswa diberikan stimulasi berupa

suatu permasalahan. Selanjutnya, siswa dituntut untuk menemukan konsep

dari materi yang dipelajari. Untuk memudahkan siswa dalam menemukan konsep

tersebut, siswa terlebih dahulu harus mengidentifikasikan masalah yang

diberikan sebelumnya. Setelah itu, siswa mengumpulkan informasi dari berbagai

sumber kemudian menginterpretasikan ide-ide yang diperolehnya dalam bentuk

simbol-simbol matematika maupun gambar. Dengan representasi yang tepat,
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siswa dapat dengan mudah menyelesaikan masalah dan menemukan suatu

kesimpulan. Selain itu, selama pembelajaran berlangsung siswa bekerja sama dan

berdiskusi dengan kelompoknya. Kegiatan diskusi tersebut memungkinkan terjadi

interaksi antarsiswa dan memberi pandangan positif kepada siswa terhadap

kemampuan matematika yang dimilikinya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut,

diharapkan model guided discovery learning dapat meningkatkan kemampuan

representasi matematis dan self efficacy siswa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

efektivitas model guided discovery learning ditinjau dari kemampuan representasi

matematis dan self efficacy siswa (studi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 8

Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

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

guided discovery learning efektif ditinjau dari kemampuan representasi mate-

matis dan self efficacy siswa?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model guided

discovery learning ditinjau dari kemampuan reprsesentasi matematis dan self

efficacy siswa.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pendidikan matematika yang berkaitan dengan model guided discovery

learning serta hubungannya dengan kemampuan representasi matematis dan

self efficacy siswa terhadap matematika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi guru dalam memilih model pembelajaran yang efektif

ditinjau dari peningkatan kemampuan representasi matematis dan self

efficacy siswa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk

penelitian lebih lanjut tentang penerapan model guided discovery learning serta

kemampuan representasi matematis dan self efficacy siswa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan memperhatikan judul penelitian, ada beberapa istilah yang perlu

dijelaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara penyusun dengan

pembaca.

1. Efektivitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan yang menunjukan

seberapa jauh tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, model guided discovery learning efektif ditinjau

kemampuan representasi matematis dan self efficacy siswa apabila:
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1) kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti guided discovery

learning lebih tinggi daripada kemampuan representasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional, 2) self efficacy siswa yang mengikuti

guided discovery learning lebih tinggi daripada self efficacy siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional, dan 3) persentase siswa yang memiliki

kemampuan representasi matematis dan self efficacy terkategori baik lebih dari

60% dari jumlah siswa yang mengikuti guided discovery learning.

2. Model guided discovery learning merupakan model pembelajaran yang

melibatkan siswa secara aktif untuk mencoba menemukan sendiri informasi

maupun pengetahuan yang diharapkan dengan bimbingan dan petunjuk

yang diberikan guru.

3. Kemampuan representasi matematis siswa adalah kemampuan untuk

mengungkapkan kembali suatu ide matematis yang ditampilkan dalam bentuk

visual, ekspresi matematis, ataupun kata-kata yang mewakili situasi

masalah guna menemukan solusi dari masalah tersebut.

4. Self efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk

mencapai tujuan tertentu dengan cara memprediksi seberapa besar usaha yang

dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Kemampuan Representasi Matematis

Representasi dapat diartikan sebagai 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 sedang

dihadapinya sebagai hasil dari interpretasi pikirannya (Fadillah, 2010: 34). Sejalan

dengan pendapat Kartini (2009: 364) yang mengatakan bahwa representasi

matematis adalah ungkapan-ungkapan dari ide-ide matematika (masalah,

pernyataan, definisi, dan lain-lain) yang digunakan untuk memperlihatkan

(mengkomunikasikan) hasil kerjanya dengan cara tertentu (cara konvensional atau

tidak konvensional) sebagai hasil interpretasi dari pikirannya. Berdasarkan

beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi

matematis merupakan kemampuan untuk mengungkapkan kembali suatu ide

matematika yang ditampilkan dalam bentuk visual, ekspresi matematis, ataupun

kata-kata yang mewakili situasi masalah guna menemukan solusi dari masalah

tersebut.

Representasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran

matematika. Effendi (2012: 2) menyatakan kemampuan representasi matematis
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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. Konstruksi representasi

matematis yang tepat akan memudahkan siswa dalam memecahkan suatu

masalah. Jadi, dengan kemampuan representasi matematis, masalah matematika

yang semula terlihat sulit dan rumit dapat dipandang dengan lebih sederhana,

sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diselesaikan.

Henningsen dan Stein (1997) mengutarakan bahwa untuk mengembangkan

kemampuan representasi siswa, maka pembelajaran harus menjadi lingkungan di

mana siswa mampu terlibat secara aktif dalam banyak kegiatan matematika yang

bermanfaat. Siswa harus aktif dalam belajar, siswa tidak hanya menyalin atau

mengikuti contoh-contoh tanpa tahu maknanya. Dengan cara seperti ini

diharapkan representasi matematis siswa dapat berkembang dan kemampuan

matematis siswa menjadi lebih baik. Sejalan dengan pendapat Vygotsky (1996)

yang menyatakan bahwa pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan

kognitif. Perkembangan kognitif bergantung pada seberapa jauh siswa aktif

memanipulasi dan berinteraksi aktif dengan lingkungannya. Hal ini

mengindikasikan bahwa lingkungan di mana siswa belajar sangat menentukan

proses perkembangan kognitifnya. Perkembangan kognitif yang dimaksud adalah

kemampuan representasi matematis siswa. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan

representasi matematis siswa, diperlukan suatu pembelajaran yang melibatkan

siswa berinteraksi secara aktif di lingkungannya.
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Wiryanto (2012) menyatakan bahwa representasi terjadi melalui dua tahapan,

yaitu representasi internal dan representasi eksternal. Wujud representasi eksternal

antara lain: verbal, gambar dan benda konkrit. Berpikir tentang ide matematika

yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide tersebut merupakan

representasi internal. Representasi internal dari seseorang sulit untuk diamati

secara langsung karena merupakan aktivitas mental dari seseorang dalam

pikirannya (minds-on). 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 (hand-on).

Mudzakir (2006: 7) menyatakan bahwa untuk memelihara kemampuan

mengeksplorasi model-model dalam konteks dunia nyata haruslah menggunakan

representasi beragam matematis (multiple representations). Kemampuan

representasi beragam matematis merupakan kemampuan menuangkan,

menyatakan, menerjemahkan, mengungkapkan, atau membuat model dari ide-ide

atau konsep matematika, diantaranya ke dalam bentuk matematis baru yang

beragam. Adapun beberapa manfaat atau nilai tambah yang diperoleh guru atau

siswa sebagai hasil pembelajaran yang melibatkan representasi matematis adalah

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.
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Mudzakir (2006: 47) juga memberikan indikator-indikator kemampuan

representasi seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Representasi Matematis

No. Representasi Bentuk-bentuk operasional
1 Representasi visual;

diagram, tabel, grafik,
atau gambar

1) Menyajikan kembali data atau informasi dari
suatu representasi diagram, grafik, atau tabel

2) Menggunakan representasi visual untuk
menyelesaikan masalah

3) Membuat gambar pola-pola geometri
4) Membuat gambar bangun geometri untuk

memperjelas masalah dan memfasilitasi
penyelesaiannya

2 Persamaan atau
ekspresi matematis

1) Membuat persamaan atau model matematika
dari representasi lain yang diberikan

2) Membuat konjektur dari suatu pola bilangan
3) Menyelesaikan masalah dengan melibatkan

ekspresi matematis
3 Kata-kata atau teks

tertulis
1) Membuat situasi masalah berdasarkan data

atau representasi yang diberikan
2) Menuliskan interpretasi dari suatu representasi
3) Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu

representasi yang disajikan
4) Menuliskan langkah-langkah penyelesaian

masalah matematika dengan kata-kata
5) Menjawab soal dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis

Indikator dari kemampuan representasi matematis yang akan digunakan dalam

penelitian adalah sebagai berikut: (1) membuat gambar bangun geometri untuk

memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya, (2) membuat persamaan

atau ekspresi matematis dari representasi lain yang diberikan, (3) menyelesaikan

masalah dengan melibatkan ekspresi matematis, dan (4) menjawab soal dengan

menggunakan kata-kata atau teks tertulis.
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2. Self Efficacy

Baron dan Byrne (2006: 236) juga mendefinisikan self efficacy sebagai evaluasi

seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu

tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan. Lebih lanjut, Woolfolk (2009)

menyatakan bahwa secara umum self efficacy adalah penilaian seseorang terhadap

dirinya sendiri atau tingkat keyakinan mengenai seberapa besar kemampuannya

dalam mengerjakan suatu tugas tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Noer

(2012) mengemukakan bahwa self efficacy adalah pendapat seseorang mengenai

kemampuannya dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan definisi-

definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa self efficacy adalah keyakinan seseorang

terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara

memprediksi seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan

tersebut

Self efficacy merupakan salah satu aspek afektif yang penting dalam pembelajaran

matematika. Memperhatikan karakteristik dan peran self efficacy terhadap

pencapaian kinerja individu, Bandura (1997: 21) mengemukakan bahwa self

efficacy menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia baik dalam berfikir

maupun dalam perilaku ranah afektif, sehingga self efficacy dipandang sebagai

salah satu faktor kritis dan esensial dalam self regulated learning atau

kemandirian belajar. Moma (2004: 434) juga mengatakan bahwa self efficacy

merupakan konstruksi sentral yang akan mempengaruhi seseorang dalam

pengambilan keputusan, dan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukannya.
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Menurut Bandura (1997: 24), self efficacy secara umum akan: (1) mempengaruhi

individu dalam mengambil keputusan; (2) menentukan kualitas dorongan,

ketekunan, dan fleksibilitas individu dalam melakukan aktivitas; dan

(3) mempengaruhi pola pikir dan emosional individu untuk tidak mudah me-

nyerah. Sejalan dengan pendapat J. Strecher, V. et al. (1986: 33) yang mengatakan

bahwa self efficacy akan mempengaruhi pilihan seseorang dalam pengaturan

perilaku, banyaknya usaha mereka untuk menyelesaikan tugas, dan lamanya

waktu mereka bertahan dalam menghadapi hambatan. Pada akhirnya, self efficacy

akan mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosional seseorang. Seseorang dengan

kemampuan self efficacy rendah akan berpikir tentang ke-kurangan dirinya

daripada berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan tugasnya, Seseorang dengan

kemampuan self efficacy rendah akan berpikir tentang kekurangan dirinya

daripada berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan tugasnya, sedangkan

seseorang yang memiliki kemampuan self efficacy tinggi memilih untuk

melakukan usaha lebih besar dan tidak mudah putus asa.

Dalam proses kognitif, self efficacy berperan sebagai pembuat patokan atau

pembatas tujuan. Seseorang dengan self efficacy yang tinggi, akan menetapkan

target yang tinggi, menerima tantangan yang lebih sulit, dan berupaya untuk

mencapai target tersebut. Sementara dalam proses afektif, self efficacy mem-

pengaruhi emosi individu. Seseorang dengan keyakinan tinggi terhadap ke-

mampuannya mengatur sesuatu, akan lebih mudah stress, tertekan ketika menemui

hambatan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki self efficacy tinggi akan

membentuk tantangan-tantangan bagi dirinya yang menunjukkan minat dan

kemampuannya terhadap suatu kegiatan, sedangkan seseorang yang memiliki self
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efficacy rendah akan cenderung menghindari tugas yang sulit, sedikit usaha, dan

mudah menyerah dalam menyelesaikan suatu kegiatan.

Noer (2012) mengatakan bahwa keyakinan self efficacy bukan merupakan

penilaian tentang kemampuan seseorang secara objektif, tetapi penilaian

seseorang mengenai apa yang dapat dicapainya dengan keterampilan yang

dimilikinya, sehingga self efficacy menilai apa yang dapat ia lakukan, bukan apa

yang ia miliki. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan

akibat dari pikirannya. Pikiran seseorang akan memprediksi sesuatu yang akan

terjadi pada dirinya. Selanjutnya, ia akan mengembangkan prediksinya untuk

mengontrol serta mengantisipasi hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah keyakinan dalam proses pengambilan

keputusan.

J. Strecher, V. et al. (1986: 48) mengemukakan bahwa self efficacy memiliki tiga

dimensi, yaitu magnitude, strength, dan generality. Magnitude, yaitu siswa

menilai keyakinan dan kemampuan dirinya sendiri dalam mengatasi berbagai

kesulitan dalam penyelesaian tugas.. Strength (kekuatan/ ketahanan), dimensi ini

merupakan ketahanan dan keuletan individu/siswa dalam pemenuhan tugasnya.

Generality artinya individu menilai keyakinan diri sendiri pada berbagai kegiatan

tertentu. Generality memiliki perbedaan dimensi yang bervariasi meliputi: derajat

kesamaan akivitas, modal kemampuan yang ditunjukkan melalui tingkah laku,

kognitif dan afektif, menggambarkan situasi secara nyata, dan menunjukkan

karakteristik perilaku individu. Generality ini mengacu pada perasaan siswa

terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam menyelesaikan berbagai macam
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situasi tugas yang berbeda-beda dari guru. Dengan demikian, individu yang

memiliki tingkat self efficacy yang tinggi memiliki keyakinan bahwa ia mampu

mengerjakan tugas-tugas yang sulit, sedangkan individu yang memiliki self

efficacy rendah memiliki keyakinan bahwa dirinya hanya mampu mengerjakan

tugas yang mudah. Siswa yang memiliki keyakinan dan kemantapan yang kuat

terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas akan terus bertahan

dalam usahannya meskipun banyak mengalami kesulitan dan tantangan.

Tabel 2.2 Aspek Penilaian Self Efficacy

(Diadaptasi dari Noer, 2012)

Aspek Deskripsi Indikator
Pencapaian
kinerja

Indikator kemampuan
yang didasarkan pada
kinerja pengalaman
sebelumnya

1) Pandangan siswa mengenai
kemampuannya selama
belajar matematika

Pengalaman
orang lain

Bukti yang didasarkan
pada kompetensi dan
perbandingan

1) Pandangan siswa tentang
kemampuan matematika
yang dimiliki oleh dirinya
dan orang lain

Persuasi
verbal

Mengacu pada umpan
balik langsung atau kata-
kata guru atau orang
yang lebih dewasa

1) Penilaian siswa tentang
kemampuannya dalam
diskusi kelompok

2) Penilaian siswa tentang
kemampuannya memahami
penjelasan guru

Indeks
psikologis

Penilaian terhadap
kemampuan, kelebihan,
dan kelemahan tentang
suatu tugas atau pekerjaan

1) Pandangannya siswa
tentang kemampuan
matematika yang
dimilikinya

2) Pandangan tentang
kelemahan dan kelebihan
yang dimiliki siswa pada
matematika

3) Kemampuan siswa
memahami makna kalimat
matematis dalam soal-soal
representasi matematis



18

Adapun aspek yang dapat menginterpretasi self efficacy menurut Bandura (1997:

37) dan diukur dalam penelitaian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman otentik: merupakan sumber yang paling berpengaruh, karena

kegagalan atau keberhasilan pengalaman yang lalu akan menurunkan atau

meningkatkan self efficacy seseorang.

2. Pengalaman orang lain: merupakan sumber informasi yang diperlukan untuk

membuat pertimbangan tentang kemampuan diri sendiri.

3. Pendekatan sosial atau verbal: merupakan pendekatan yang dilakukan dengan

cara meyakinkan seseorang bahwa ia memiliki atau tidak memiliki kemam-

puan untuk melakukan sesuatu.

4. Indeks psikologis: merupakan status fisik dan emosi yang akan mempe-

ngaruhi kemampuan seseorang.

3. Guided Discovery Learning

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

adalah penemuan. Menurut Sund dan Trowbridge (1973), penemuan (discovery)

adalah proses mental dimana siswa mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip.

Proses mental tersebut seperti mengamati, menggolong-golongkan, membuat

dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya.

Sedangkan guided dapat diartikan sebagai bimbingan atau terbimbing. Hamalik

(2005: 188) mengungkapkan bahwa guided discovery melibatkan siswa dalam

menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Siswa melakukan discovery, sedangkan

guru membimbing mereka ke arah yang benar/tepat. Selain itu, Hanafiah, Nanang,

dan Suhana (2010: 77) juga mengungkapkan bahwa guided discovery adalah
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pelaksanaan penemuan yang dilakukan atas petunjuk dari guru. Berdasarkan

uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model guided dicovery learning

merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk

mencoba menemukan sendiri informasi maupun pengetahuan yang diharapkan

dengan bimbingan dan petunjuk yang diberikan guru.

Menurut Syah (2004: 244), ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam

model guided discovery learning secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)

Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu permasalahan yang

menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan

generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki permasalahan tersebut.

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.
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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.

4. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 584), berasal

dari kata efektif, yang berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, bisa juga

diartikan sebagai kegiatan yang dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Menurut Warsita (2008: 287), efektivitas lebih menekankan antara rencana

dengan tujuan yang dicapai, sehingga efektivitas pembelajaran sering kali diukur

dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, Raharjo (2015: 70) me-

ngemukakan bahwa efektivitas adalah kondisi atau keadaan tercapainya tujuan

yang diinginkan dengan hasil yang memuaskan. Jadi, efektivitas adalah ukuran

keberhasilan yang menunjukan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah

ditentukan.
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Rahayuningtyas (2010: 7) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan usaha-

usaha yang terencana yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar

dalam diri siswa. Menurut Hamalik (2002: 57), pembelajaran adalah suatu

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi (siswa dan guru),

material (buku, papan tulis, kapur dan alat belajar), fasilitas (ruang, kelas audio

visual), dan proses yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pem-belajaran.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah

proses interaksi yang dilakukan guru dan siswa yang me-manfaatkan segala

potensi dan sumber belajar agar siswa dapat belajar.

Mulyasa (2006: 193) mengemukakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika

dapat memberikan pengalaman baru dan membentuk kompetensi peserta didik,

serta mengantarkan mereka pada tujuan yang ingin dicapai secara optimal.

Wicaksono (2011: 1) juga menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif

apabila mengacu pada ketuntasan belajar yaitu apabila lebih dari 60% dari jumlah

siswa memperoleh nilai ketuntasan minimal 65 dalam peningkatan hasil belajar

dan strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, penggunaan kriteria ketuntasan

ini bergantung dari ketetapan sekolah itu sendiri. Hal ini dapat dikarenakan

potensi atau hasil belajar siswa yang berbeda pada masing-masing sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

merupakan ukuran keberhasilan yang menunjukan seberapa jauh tercapainya

suatu tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, model

guided discovery learning efektif ditinjau kemampuan representasi matematis dan

self efficacy siswa apabila: 1) kemampuan representasi matematis siswa yang
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mengikuti guided discovery learning lebih tinggi daripada kemampuan

representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional, 2) self

efficacy siswa yang mengikuti guided discovery learning lebih tinggi daripada

self efficacy siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional, dan 3) dalam

guided discovery learning, persentase siswa yang memiliki kemampuan

representasi matematis dan self efficacy terkategori baik lebih dari 60% dari

jumlah siswa.

5. Teori Belajar yang Mendukung

a. Teori Kontruktivisme

Piaget dan Vygotsky adalah orang yang mempunyai gagasan lahirnya teori

kontruktivisme. Piaget (1969) mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh

secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Bahkan perkembangan

kognitif anak tergantung pada seberapa jauh mereka memanipulasi dan

berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Vigotsky (1980), inti dari

teori kontruktivisme adalah interaksi antara aspek internal dan eksternal yang

penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar, metode ini sangat

membebaskan peserta didik untuk belajar sendiri.

Baharuddin (2007: 116) mengemukakan bahwa menurut teori kontruktivisme,

belajar adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau

pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga

pengetahuannya dapat dikembangkan. Pembelajaran konstruktivisme membiasa-

kan siswa untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna
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bagi dirinya, mencari dan menemukan ide-ide dengan mengkonstruksi penge-

tahuan dibenak mereka sendiri.

Selanjutnya, Herpratiwi (2009: 72) menyatakan bahwa dalam teori belajar

konstruktivisme, satu prinsip yang paling penting dalam pendidikan adalah bahwa

guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus

membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan

kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan siswa untuk

menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri. Sehingga teori ini

memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri

kompetensi pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna

mengembangkan dirinya sendiri.

Baharuddin (2007: 128) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran

dengan pendekatan konstruktivisme telah melahirkan berbagai macam model-

model pembelajaran, diantaranya adalah discovery learning. Pembelajaran yang

mengacu kepada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada

kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Bukan

kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan

oleh guru. Dengan kata lain siswa lebih diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri

pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi.

Prinsip belajar yang nampak jelas dalam guided discovery learning adalah materi

atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk

final, akan tetapi siswa sebagai peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa

yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian
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mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan

mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Ini berarti bahwa pada guided discovery

learning, teori belajar yang dikembangkan ialah teori konstruktivisme dimana

siswa diberikan kebebasan dalam belajar atau mencari kebutuhannya dengan

kemampuan menemukan kebutuhannya tersebut dengan bantuan dari orang lain.

Sejalan dengan pendapat Hosnan (2014: 280) yang mengemukakan bahwa

penemuan (discovery) merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan

berdasarkan pandangan konstruktivisme.

b. Teori Belajar Bermakna

Teori belajar bermakna dikemukakan oleh David Ausubel sehingga sering disebut

teori belajar bermakna Ausubel. Menurut Ausubel (1996) belajar dapat

diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan

cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan dan

penemuan. Dimensi kedua menyangkut tentang bagaimana cara siswa dapat

mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Ausubel membedakan

antara belajar menemukan dan belajar menerima. Pada belajar menerima, bentuk

akhir dari yang diajarkan itu diberikan, sedangkan pada belajar menemukan,

bentuk akhir itu harus dicari oleh siswa.

Ausubel juga membedakan antara belajar bermakna (meaningful learning) dan

belajar menghafal (rote learning). Belajar bermakna adalah suatu proses

memperoleh informasi baru dengan menghubungkannya dengan struktur

pengertian yang sudah dimiliki seorang peserta didik. Sedangkan belajar

menghafal terjadi bila seseorang memperoleh informasi baru yang sama sekali
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tidak berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini,

belajar menerima dan belajar menemukan, keduanya dapat merupakan belajar

bermakna, bergantung pada terjadi tidaknya pengaitan konsep baru atau informasi

baru dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif siswa.

Keterkaitan teori belajar Ausubel dengan model guided discovery learning adalah

bahwa pengetahuan tidak diberikan dalam bentuk jadi, melainkan harus dibentuk

dan dicari sendiri oleh siswa dengan cara menemukan.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas model guided discovery learning terhadap

peningkatan kemampuan representasi matematis dan self efficacy siswa terdiri

dari satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel

bebasnya adalah model pembelajaran, yaitu model guided discovery learning dan

pembelajaran konvensional, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan

representasi matematis siswa dan self efficacy siswa. Model pembelajaran yang

diterapkan dalam penelitian ini adalah model guided discovery learning.

Pelaksanaan model guided discovery learning terdiri dari enam langkah, yaitu

memberikan stimulasi pada siswa, memberikan kesempatan pada siswa untuk

mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, membuktikan

hasil data yang telah diolah, dan menarik kesimpulan.

Langkah pertama dalam guided discovery learning adalah stimulation atau

memberikan stimulasi pada siswa. Pada langkah ini, siswa dibagi menjadi

beberapa kelompok dan guru memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan

terkait dengan masalah yang akan diselesaikan. Hal ini bertujuan agar siswa
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memiliki keinginan untuk menyelidiki masalah yang ada dan dapat memberikan

pandangan siswa terhadap dirinya bahwa ia mampu menyelesaikan permasalahan

tersebut.

Langkah kedua adalah problem statement atau mengidentifikasi masalah. Pada

langkah ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi

masalah yang relevan dengan bahan pelajaran sehingga dirumuskan dalam bentuk

hipotesis yakni berupa pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas

permasalahan yang diajukan oleh guru. Dalam hal ini, bimbingan guru dapat

diberikan sejauh yang diperlukan saja. Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan

siswa untuk melangkah ke arah yang hendak dituju, melalui pertanyaan-

pertanyaan atau LKK. Pada tahap ini, siswa mampu menganalisis masalah,

mengumpulkan informasi yang sesuai dan menghubungkannya dengan ide-ide

yang mereka dapat, serta membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas

masalah dan menyelesaikannya. Selain itu, siswa dapat meningkatkan

kemampuannya dalam memahami makna kalimat matematis dalam proses

mengidentifikasi masalah tersebut.

Langkah ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Pada langkah ini,

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan berbagai

informasi yang relevan, melakukan uji coba sendiri, mencari literatur, dan

sebagainya untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis yang telah dirumus-

kan. Pada tahap ini, siswa mampu mengumpulkan informasi yang sesuai dan

menghubungkannya dengan ide-ide yang mereka dapat, kemudian membuat

persamaan atau ekspresi matematis dari representasi lain yang diberikan. Melalui
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kegiatan ini, siswa juga dapat belajar dari pengalaman orang lain dan juga melatih

kemampuan verbalnya dengan saling bertukar pikiran dengan teman se-

kelompoknya, sehingga ia memiliki pandangan baik mengenai kemampuan

dirinya.

Langkah keempat adalah data processing atau pengolahan data. Pada langkah

ini, data atau informasi yang telah diperoleh siswa kemudian ditafsirkan,

diolah, diklasifikasikan, dihitung, atau diterapkan dengan cara tertentu.

Pengolahan data juga berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi.

Dari generalisasi tersebut peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru

tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang harus mendapat pembuktian

secara logis. Sehingga melalui tahap ini, siswa diasah kemampuannya untuk

menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis dan membuat

gambar bangun geometri untuk memperjelas dan menyelesaikan masalah tersebut.

Selain menambah pengetahuan, langkah ini juga dapat mengembangkan

kemampuan siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan sungguh-

sungguh sehingga dapat meningkatkan penilaian siswa terhadap kemampuannya

selama belajar matematika.

Langkah kelima adalah verification atau pembuktian. Pada langkah ini, guru

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pemeriksaan secara

cermat guna membuktikan kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan dengan

temuan yang diperoleh dari hasil pengolahan data. Sehingga melalui tahap ini,

siswa diasah kemampuannya untuk menjawab soal dengan menggunakan kata-

kata serta membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang
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diberikan. Selain itu, siswa akan memiliki keinginan kuat dalam menyelesaikan

suatu permasalahan karena merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan yang

baik.

Langkah terakhir adalah generalization atau menarik kesimpulan. Pada langkah

ini, siswa dapat menarik sebuah kesimpulan dari suatu permasalahan yang telah

diselesaikan. Kesimpulan ini nantinya dapat dijadikan sebagai prinsip umum

dalam suatu masalah yang sama dengan memperhatikan hasil pembuktian. Dalam

hal ini, guru ikut membantu siswa dalam menarik kesimpulan tersebut, sehingga

kesimpulan yang diperoleh merupakan penemuan siswa yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran. Dalam tahap ini pula, siswa dapat menyelesaikan masalah

dengan melibatkan ekspresi matematis dan membuat suatu kesimpulan yang akan

dijadikan sebagai hasil penemuan konsep baru oleh siswa. Selain itu, siswa juga

dapat belajar dari pengalaman yang diperoleh dari kinerja yang ia lakukan

sebelumnya. Ia akan merasa lebih bersemangat, dan percaya akan kemampuan

dirinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dalam model guided discovery

learning terdapat tahap-tahap pembelajaran yang memberikan peluang bagi siswa

untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self efficacy yang

dimilikinya, sehingga pada akhirnya kemampuan representasi matematis dan self

efficacy siswa dapat mencapai kategori baik.
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C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 8 Bandarlampung tahun

pelajaran 2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan

kurikulum yang berlaku, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Model pembelajaran yang diterapkan sebelum penelitian bukan merupakan

model guided discovery learning.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya,

maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Umum

Model guided discovery learning efektif ditinjau dari kemampuan representasi

matematis siswa dan self efficacy siswa.

2. Hipotesis Khusus

a. Kemampuan representasi matematis siswa dengan model guided discovery

learning lebih tinggi daripada kemampuan representasi matematis siswa

dengan pembelajaran konvensional.

b. Self efficacy siswa dengan model guided discovery learning lebih tinggi

daripada self efficacy siswa dengan pembelajaran konvensional.

c. Pada guided discovery learning, persentase siswa yang memiliki

kemampuan representasi matematis dan self efficacy terkategori baik lebih

dari 60% dari jumlah siswa.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 8

Bandarlampung yang terdistribusi dalam 11 kelas, yaitu kelas VIII A – VIII K.

Berikut distribusi guru yang mengajar matematika di SMP Negeri 8

Bandarlampung berdasarkan Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Distribusi Guru Matematika Kelas VIII di SMP Negeri 8
Bandarlampung

No. Nama Guru Kelas yang Diajar
1. Nur Baiti, S.Pd. VIII A, B, C , D, E dan F
2. Dra. Hj. Else Sari VIII G, H, I, J dan K

Sampel dipilih dengan cara memilih secara acak dua kelas yang diajar oleh guru

yang sama dengan pertimbangan sebelum penelitian dilakukan kedua kelas

tersebut mendapat perlakuan yang sama sehingga memiliki pengalaman belajar

yang sama. Untuk menentukan kelas-kelas yang diajar oleh guru yang sama

menggunakan teknik purposive sampling. Lalu terpilihlah dua kelas secara

random dari lima kelas yang diajar oleh Ibu Dra. Hj. Else Sari, yaitu kelas VIII I

dan VIII J. Kelas VIII I berjumlah 23 siswa sebagai kelas yang mengikuti

guided discovery learning dan kelas VIII J dengan jumlah 23 siswa sebagai kelas

yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kedua kelas tersebut memiliki
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kemampuan yang hampir sama berdasarkan rata-rata nilai ujian akhir semester

ganjil mata pelajaran matematika.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi experiment). Desain yang

digunakan pada penelitian ini adalah pretest-posttest control group design

sebagaimana yang dikemukakan Fraenkel, Wallen dan Hyun (2012: 271) pada

Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pretest-Posttest Control Group Design

Treatment group
Control group

Keterangan:
= Random (sampel yang dijadikan kelas eksperimen dan kontrol dipilih secara

acak)
= Data kemampuan representasi matematis dan self efficacy yang diperoleh

dari pretest-posttest
= Model guided discovery learning
= Model pembelajaran konvensional

C. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari skor tes kemampuan representasi

matematis siswa dan skor skala self efficacy siswa pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol. Dari tes kemampuan representasi matematis maupun skala self

efficacy, diperoleh skor pretest, posttest, dan peningkatan.
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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 dan teknik non tes yang digunakan berupa skala untuk mengetahui

kemampuan self efficacy siswa yang mengikuti guided discovery learning dan

yang mengikuti pembelajaran konvensional. Pengambilan data tes dan non tes

dilakukan dua kali, yaitu pada awal pembelajaran (pretest) dan akhir pembelajaran

(posttest).

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Adapun prosedur pelaksanaan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga

tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan observasi untuk melihat karakteristik populasi yang ada.

b. Menentukan sampel penelitian.

c. Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian.

d. Menyusun proposal penelitian.

e. Menyusun perangkat pembelajaran instrumen tes ataupun non tes yang akan

digunakan dalam penelitian.

f. Melakukan uji coba instrumen.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Memberikan pretest pada kedua kelas sampel untuk melihat kemampuan

awal representasi matematis dan self efficacy siswa.
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b. Melaksanakan pembelajaran dengan model guided discovery learning pada

kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

c. Memberikan posttest representasi matematis dan skala self efficacy setelah

perlakuan pada kedua kelas.

3. Tahap Akhir

a. Mengumpulkan data hasil tes kemampuan representasi matematis dan data

hasil skala self efficacy siswa.

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

c. Membuat laporan penelitian.

F. Instrumen Penelitian dan Pengembangannya

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis instrumen penelitian, yaitu tes dan non

tes. Instrumen tes digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematis

siswa dan instrumen non tes digunakan untuk mengukur tingkat self efficacy siswa

terhadap pembelajaran matematika.

1. Instrumen Tes

Instrumen tes diberikan kepada siswa secara individual untuk mengukur

kemampuan representasi matematis siswa. Pemberian tes dilakukan sebanyak dua

kali, yaitu tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Soal-soal tes yang diberikan

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk pretest dan postest adalah soal

yang sama.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka diperlukan instrumen yang memenuhi

kriteria tes yang baik, yaitu memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Sejalan
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dengan pendapat Matondang (2009: 1) bahwa suatu tes dikatakan baik apabila

memenuhi syarat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran.

Adapun pedoman pemberian skor kemampuan representasi matematis siswa dapat

dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Kemampuan Representasi Matematis

Skor Membuat
gambar
bangun
geometri untuk
memperjelas
masalah dan
memfasilitasi
penyelesaian-
nya

Membuat
persamaan
atau ekspresi
matematis
dari
representasi
lain yang
diberikan

Menyelesaikan
masalah dengan
melibatkan
ekspresi
matematis

Menjawab
soal dengan
menggunakan
kata-kata
atau teks
tertulis

0 Tidak ada jawaban
1 Melukiskan

gambar tapi
tidak sesuai
dengan konsep.

Membuat
ekspresi
matematis tapi
tidak sesuai
dengan
konsep.

Membuat ekspresi
matematis yang
salah dan
penyelesaian
masalahnya salah
atau ekspresi
matematisnya
salah tapi
penyelesaiannya
benar.

Menjawab soal
dengan
menggunakan
kata-kata tetapi
salah atau
tidak sesuai
dengan
konsep.

2 Melukiskan
gambar namun
kurang tepat.

Membuat
ekspresi
matematis
secara benar
namun kurang
lengkap.

Membuat ekspresi
matematis dengan
benar, tapi
penyelesaian
masalahnya salah.

Menjawab soal
dengan
menggunakan
kata-kata tapi
kurang tepat

3 Melukiskan
gambar dengan
benar.

Membuat
ekspresi
matematis
secara benar
dan lengkap.

Membuat ekspresi
matematis dan
mendapatkan
penyelesaian
masalah secara
benar dan
lengkap.

Menjawab soal
dengan
menggunakan
kata-kata dan
benar.

(Diadaptasi dari Mudzakir, 2006)



35

a. Validitas Instrumen

Validitas tes dalam penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Validitas isi dapat

diketahui dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes dengan

indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Soal tes dikonsultasikan dengan

dosen pembimbing dan guru mitra. Tes dikatakan valid jika soal tes telah

dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator kemampuan

representasi matematis. Penilaian terhadap kesesuaian isi dengan kisi-kisi tes dan

kesesuaian bahasa dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan

mengisi daftar cek (√) oleh guru. Hasil penilaian menunjukkan bahwa tes yang

digunakan untuk mengambil data telah memenuhi validitas isi (Lampiran B.4

halaman 173). Soal tersebut kemudian diujicobakan pada kelas di luar sampel,

yaitu kelas IX D. Setelah dilakukan uji coba, langkah selanjutnya adalah

menganalisis data tersebut untuk mengetahui reliabilitas, daya pembeda, dan

tingkat kesukaran.

b. Reliabilitas Tes

Reabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat dipercaya

dalam penelitian. Rumus yang akan digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam

penelitian ini adalah rumus Alpha dalam Arikunto (2010: 109) sebagai berikut:

= 1 − ∑
Keterangan:

= Koefisien reliabilitas alat evaluasi
= Banyaknya butir soal∑ = Jumlah varians skor tiap soal
= Varians skor total
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Setelah menghitung reliabilitas instrumen tes, diperoleh nilai = 0,88 yang

berarti instrumen tes yang digunakan telah memenuhi kriteria reliabilitas sangat

tinggi. Oleh karena itu, instrumen tes tersebut sudah layak digunakan untuk

mengumpulkan data. Perhitungan reliabilitas instrumen tes selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C.1 halaman 182. Adapun koefisien reliabilitas

diinterpretasikan berdasarkan pendapat Arikunto (2011: 195) seperti yang terlihat

pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas

Koefisien relibilitas ( ) Kriteria
0,81 – 1,00 Sangat tinggi
0,61 – 0,80 Tinggi
0,41 – 0,60 Sedang
0,21 – 0,40 Rendah
0,00 – 0,20 Sangat rendah

c. Daya Pembeda

Daya pembeda dari sebuah soal menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal

tersebut membedakan tingkat kemampuan siswa. Dengan kata lain, daya pem-

beda sebuah butir soal adalah kemampuan butir soal itu untuk membedakan antara

siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Untuk menghitung daya

pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai tertinggi

sampai siswa yang memperoleh nilai terendah. Kemudian diambil 25% dari

jumlah siswa untuk kelompok atas dan 25% dari jumlah siswa untuk kelompok

bawah). Adapun rumus daya pembeda yang digunakan berdasarkan Arikunto

(2011: 213) yaitu:

= −
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Keterangan :
= Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu
= Rata-rata
= Jumlah benar untuk kelompok bawah
= Jumlah skor maksimum butir soal yang diolah pada kelompok atas

Kriteria tolak ukur daya pembeda butir soal yang digunakan menurut Arikunto

(2011: 214) selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 3.5. Kriteria yang digunakan

dalam instrumen tes representasi matematis adalah DP > 0,20 yaitu soal memiliki

daya pembeda minimal cukup. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan daya

pembeda butir soal yang telah diujicobakan memiliki kriteria cukup, baik, dan

sangat baik. Perhitungan daya pembeda selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

C.2 halaman 184.

Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Daya Pembeda

Koefisien Daya pembeda ( ) Kriteria
-1,00 – 0,00 Sangat buruk
0,01 – 0,20 Buruk
0,21 – 0,30 Cukup
0,31 – 0,70 Baik
0,71 – 1,00 Sangat baik

d. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2008: 372) mengungkapkan untuk menghitung tingkat kesuka-

ran suatu butir soal digunakan rumus berikut:

=
Keterangan:

= Tingkat kesukaran suatu butir soal
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= Jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal
= Jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan tingkat kesukaran butir soal yang telah

diujicobakan memiliki kriteria mudah, sedang, dan sukar. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2 halaman 184. Adapun interpretasi

tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria indeks kesukaran menurut

Sudijono (2008: 372) dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai ( ) Interpretasi
0 ,00 – 0,15 Sangat Sukar
0,16 – 0,30 Sukar
0,31 – 0,70 Sedang
0,71 – 0,85 Mudah
0,86 – 1,00 Sangat Mudah

e. Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba Soal Representasi Matematis

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil uji coba soal kemampuan representasi

matematis siswa:

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba Soal Representasi Matematis

No. Validitas Reliabilitas Daya Pembeda
Tingkat

Kesukaran

Keputusan
yang

Diambil
1

Valid

0,84
(reliabilitas
sangat
tinggi)

0,48 (Baik) 0,53 (Sedang) Digunakan
2a 0,71 (Sangat baik) 0,38 (Sedang) Digunakan
2b 0,31 (Sedang) 0,70 (Sedang) Digunakan
3 0,21 (Cukup) 0,74 (Mudah) Digunakan
4a 0,62 (Baik) 0,32 (Sedang) Digunakan
4b 0,62 (Baik) 0,23 (Sukar) Digunakan
4c 0,52 (Baik) 0,50 (Sedang) Digunakan
5 0,43 (Baik) 0,44 (Sedang) Digunakan
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Pada Tabel 3.7 instrumen tes telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas,

serta setiap butir tes telah memenuhi daya pembeda dan tingkat kesukaran yang

ditentukan, maka soal tersebut telah layak digunakan untuk pengambilan data

penelitian.

2. Instrumen Non Tes

Instrumen non tes yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket self

efficacy yang diberikan kepada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model

guided discovery learning dan pembelajaran konvensional sebelum mendapat

perlakuan dan setelah mendapat perlakuan. Pengukuran self efficacy pada

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 efficacy dalam penelitian ini berdasarkan pada empat aspek

pengukuran yang diadaptasi dari Noer (2012), yaitu dari aspek pencapaian kinerja,

persuasi verbal, pengalaman orang lain, dan indeks psikologis.

Sebelum digunakan, angket terlebih dahulu diperiksa kelayakannya oleh ahli

(dosen). Uji kelayakan ini dimaksudkan untuk melihat validitas angket dari segi

kesesuaian isi dengan indikator dan tujuan pembuatan angket. Kriteria penilaian

ahli terdiri dari beberapa aspek yaitu kesesuaian pernyataan dengan indikator,

bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh siswa, dan kesesuaian pernyataan

dengan matematika dan aspek kemampuan representasi matematis siswa.

Berdasarkan penilaian ahli, angket self efficacy siswa yang telah dibuat telah

memenuhi semua kriteria dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat self

efficacy siswa.
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G. Teknik Analisis Data

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, data kemampuan awal dan

kemampuan akhir representasi matematis serta self efficacy awal dan self efficacy

akhir siswa dianalisis untuk mendapatkan skor peningkatan (gain). Analisis ini

bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan representasi

matematis dan self efficacy siswa yang mengikuti guided discovery learning dan

pembelajaran konvensional. Menurut Hake (1998), besarnya peningkatan dihitung

dengan rumus gain ternormalisasi (normalized gain) = g, yaitu:

= − −
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terhadap data skor kemampuan

representasi matematis siswa, dilakukan uji prasyarat terhadap data kuantitatif dari

kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui apakah data sampel berasal

dari data populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen.

1. Data Kemampuan Representasi Matematis Siswa

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data kemampuan representasi

matematis dan self efficacy siswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, data kemampuan awal, data kemampuan akhir, dan data skor

peningkatan dari kemampuan representasi matematis dan self efficacy siswa diuji

dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat berdasarkan pada Sudjana (2009: 273).
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Adapun hipotesis uji adalah sebagai berikut:

: ( ) = ( )
: ( ) ≠ ( )

Keterangan:( ) = Fungsi distribusi populasi data gain kemampuan representasi matematis
siswa hasil pengamatan( ) = Fungsi distribusi populasi data gain kemampuan representasi matematis
siswa yang diharapkan (normal)

Selanjutnya rumus statistik uji chi-kuadrat yang digunakan adalah:

= ( − )
Keterangan:

=  frekuensi pengamatan ke-i
=  frekuensi yang diharapkan ke-i
=  banyaknya kelas interval

Kriteria uji, H0 diterima jika < dimana = ( )
dengan taraf nyata α = 0,05 dan = – 3. Hasil uji normalitas data skor

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Skor Peningkatan Kemampuan
Representasi  Matematis

Kelompok Penelitian Banyak
siswa

Keputusan
Uji

Eksperimen 23 7,655 7,815 H0 diterima
Kontrol 23 4,510 7,815 H0 diterima
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Berdasarkan Tabel 3.8, diketahui bahwa < pada kelas eks-

perimen dan kelas kontrol, sehingga H0 diterima. Dengan demikian, data skor

peningkatan dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.11

halaman 203 dan Lampiran C.12 halaman 206.

Tabel 3.9 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Representasi Matematis
Akhir Kelas Eksperimen

Kelompok Penelitian
Banyak

siswa
Keputusan

Uji

Eksperimen 23 3,265 7,815 H0 diterima

Berdasarkan Tabel 3.9, dapat kita ketahui bahwa data kemampuan akhir

representasi matematis dari kelas eksperimen berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Data ini diperlukan untuk analisis uji proporsi yang akan

dibahas pada sub bab selanjutnya. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.8 halaman 193.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah data peningkatan

kemampuan representasi matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

memiliki varians yang homogen atau tidak homogen. Dalam penelitian ini, uji

homogenitas menggunakan uji F berdasarkan Sudjana (2009: 249). Hipotesis uji

yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho : = (kedua kelompok populasi memiliki varians yang sama)

H1: ≠ (kedua kelompok populasi memiliki varians yang tidak sama)
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Selanjutnya rumus statistik uji F yang digunakan adalah:=
Keterangan:

= varians terbesar
= varians terkecil

Terima H0 jika < dimana = ( − 1, − 1) yang

diperoleh dari daftar distribusi F dengan taraf nyata = 0,05 dan derajat

kebebasan sesuai dengan dk pembilang dan penyebut.

Hasil uji homogenitas data peningkatan kemampuan representasi matematis

disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Hasil Uji Homogenitas Populasi Data Peningkatan Kemampuan
Representasi Matematis

Sumber Data
Kelompok
Penelitian Varians

Keputusan
Uji

Gain
Eksperimen 0,028

7,081 2,360 H0 ditolak
Kontrol 0,004

Dapat dilihat bahwa nilai > sehingga Ho ditolak. Jadi, dapat di-

simpulkan bahwa data peningkatan kemampuan representasi matematis pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol tersebut memiliki varians yang tidak sama.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.15 halaman 215.

c. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas pada data skor peningkatan

kemampuan representasi matematis, kedua data berasal dari populasi yang
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berdistribusi normal dan memiliki varians yang tidak homogen. Menurut Sudjana

(2005: 241), apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan

memiliki varians yang tidak homogen, maka analisis data dilakukan dengan

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata yaitu uji t’ dengan hipotesis sebagai

berikut:

H0: μ1 = μ2 (rata-rata skor peningkatan kemampuan representasi matematis

siswa yang mengikuti guided discovery learning setara dengan

rata-rata skor peningkatan kemampuan representasi matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional)

H1: μ1 > μ2 (rata-rata skor peningkatan kemampuan representasi matematis

siswa yang mengikuti guided discovery learning lebih tinggi

daripada rata-rata skor peningkatan kemampuan representasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional)

Dengan taraf signifikasi 0,05, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

= ̅ − ̅
+

Adapun kriteria pengujian adalah terima Ho jika ′ < dan tolak H0 untuk

harga lainnya, dengan:

= , dan
2

2
2

2
1

2
1

1 ;
n

S
W

n

S
W 

= (1 − ), ( − 1); = (1 − ), ( − 1)
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2. Data Self Efficacy Siswa

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini data skor peningkatan self efficacy dan data self efficacy

akhir diuji dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat berdasarkan pada Sudjana

(2005: 273) seperti yang telah dikemukakan pada analisis data kemampuan

representasi matematis.

Tabel 3.11 Hasil Uji Normalitas Data Peningkatan Self Efficacy

Kelompok Penelitian
Banyak
siswa

Kesimpulan
H0

Eksperimen 23 5,127 7,815 Diterima
Kontrol 23 4,064 7,815 Diterima

Berdasarkan Tabel 3.11, dapat diketahui bahwa < pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol, sehingga H0 diterima. Dengan demikian, data

peningkatan self efficacy dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.13 halaman 209 dan Lampiran C.14 halaman 212.

Tabel 3.12 Hasil Uji Normalitas Data Self Efficacy Akhir

Kelompok Penelitian Banyak
siswa

Keputusan
Uji

Eksperimen 23 3,721 7,815 H0 diterima

Berdasarkan Tabel 3.12, dapat diketahui bahwa data self efficacy akhir dari kelas

eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data ini diperlukan
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untuk analisis uji proporsi yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.10 halaman 200.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok

data, yaitu data self efficacy pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki

varians yang homogen atau tidak. Adapun langkah uji, statistik uji, serta kriteria

uji homogenitas data peningkatan self efficacy sama dengan yang telah

dikemukakan pada analisis data kemampuan representasi matematis.

Tabel 3.14 Hasil Uji Homogenitas Populasi Data Self Efficacy

Sumber
Data

Kelompok
Penelitian

Varians Kesimpulan
H0

Gain
Eksperimen 0,040

1,138 2,360 Diterima
Kontrol 0,035

Berdasarkan Tabel 3.14, diketahui bahwa nilai < sehingga

hipotesis nol diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data peningkatan self

efficacy pada eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.16 halaman 216.

c. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji normalitas pada data peningkatan self efficacy berasal dari

populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Menurut

Sudjana (2005: 239) apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

dan memiliki varians yang homogen maka analisis data peningkatan self efficacy
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dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata yaitu uji t dengan

hipotesis sebagai berikut:

H0: μ1 = μ2, (rata-rata skor peningkatan self efficacy siswa yang mengikuti

guided discovery learning setara dengan rata-rata skor peningkatan

self efficacy siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional)

H1: μ1 > μ2, (rata-rata skor peningkatan self efficacy siswa yang mengikuti

guided discovery learning lebih tinggi daripada rata-rata skor

peningkatan self efficacy siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional)

Statisik yang digunakan untuk uji-t menggunakan rumus:= ̅ ̅
dengan = ( ) ( )

Keterangan:̅ = rata-rata skor kemampuan kelas guided discovery learning̅ = rata-rata skor kemampuan kelas konvensional
= banyaknya siswa pada kelas guided discovery learning
= banyaknya siswa pada kelas konvensional
= varians kelompok guided discovery learning
= varians kelompok konvensional
= varians gabungan

Kriteria pengujiannya adalah: terima H0 jika diperoleh < ( ∝)( ),
dengan = 0,05.

3. Uji Proporsi

Untuk menguji hipotesis bahwa persentase siswa yang memiliki kemampuan

representasi dan self efficacy terkategori baik lebih dari atau sama dengan 60%

dari jumlah siswa yang mengikuti guided discovery learning, maka dilakukan uji
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proporsi. Berdasarkan uji normalitas data kemampuan akhir representasi

matematis dan data self efficacy akhir pada kelas eksperimen, diperoleh hasil

bahwa kedua data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dalam

penelitian ini, persentase siswa yang memiliki kemampuan representasi matematis

dan self efficacy masing-masing dikategorikan dengan mengadaptasi dari Azwar

(2010) sebagai berikut.

Tabel 3.15 Pedoman Kategori Kemampuan Representasi Matematis dan Self
Efficacy

Skor Kategori
X > ̅ + Baik̅ − < X ≤ ̅ + Cukup Baik
X ≤ ̅ − Kurang Baik

Keterangan:
X= Total skor̅ = Rata-rata skor

= Simpangan baku

Pengujian proporsi dilakukan dengan menggunakan rumusan hipotesis sebagai

berikut:

H0 : = 60% (persentase siswa yang memiliki kemampuan representasi

matematis terkategori baik sama dengan 60% dari jumlah siswa

yang mengikuti guided discovery learning)

H1 : > 60% (persentase siswa yang memiliki kemampuan representasi

matematis terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang

mengikuti guided discovery learning)

Adapun rumusan hipotesis untuk data self efficacy juga sama dengan rumusan

pada data kemampuan representasi matematis.
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a. Taraf siginifikan: α = 0,05

b. Statistik Uji:

= −(1 − )
Keterangan:
x = Banyaknya siswa tuntas belajar
n = Jumlah sampel kelas eksperimen

= Proporsi siswa yang memiliki kemampuan representasi matematis dan
self efficacy siswa terkategori baik yang diharapkan

c. Kriteria Uji

Kriteria pengujian adalah: terima H0 jika zhitung < , . Nilai ,
diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang (0,5–α).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa model

guided discovery learning tidak efektif ditinjau dari kemampuan representasi

matematis dan self efficacy siswa di SMP Negeri 8 Bandarlampung. Namun,

kemampuan representasi matematis dan self efficacy siswa yang mengikuti guided

discovery learning lebih tinggi daripada kemampuan representasi matematis dan

self efficacy siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai

berikut.

1. Kepada guru, meskipun model guided discovery learning tidak efektif, tetapi

dengan menerapkan pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan

representasi matematis dan self efficacy siswa. Guru juga dapat menerapkan

model ini sebagai salah satu alternatif pada pembelajaran matematika dengan

pertimbangan bahwa guru telah memahami tahapan-tahapan pada guided

discovery learning, khususnya ketika kegiatan diskusi berlangsung, guru harus

mengelola kelas seefektif mungkin agar suasana belajar lebih kondusif.
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2. Kepada pembaca dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai

efektivitas model guided discovery learning dan keterkaitan dengan kemam-

puan representasi matematis dan self efficacy siswa:

a. Melakukan pembiasaan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian

b. Melakukan pengukuran kemampuan awal representasi matematis dan self

efficacy terlebih dahulu. Kemudian pengambilan sampel dilakukan berda-

sarkan kemampuan representasi matematis dan self efficacy yang relatif

sama.
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