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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan kemampuan representasi 

matematis dan self-esteem siswa melalui pembelajaran guided discovery dan 

metode pembelajaran biasa, sehingga digunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Kelas eksperimen belajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran guided discovery sedangkan kelas kontrol belajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran biasa. Penelitian dilakukan di sekolah, jadi 

peneliti tidak membentuk dua kelas secara acak, karena itulah pada penelitian ini 

peneliti menggunakan kelas yang telah terbentuk sebelumnya dan keadaan subjek 

diterima sebagaimana adanya. Berdasarkan pemaparan di atas desain yang peneliti 

gunakan adalah desain “kuasi-eksperimen”.  

Perlakuan yang diberikan berupa penerapan metode guided discovery untuk 

dilihat peningkatannya terhadap aspek yang diukur yaitu kemampuan represetasi 

matematis dan self-esteem siswa.  

Desain pada penelitian ini menggunakan desain kelompok kontrol non 

ekuivalen (Ruseffendi, 2005) sebagai berikut:   

Kelas Eksperimen  : O        X   O 

Kelas Kontrol        : O   O    

Keterangan: 

O : Pre response dan Post response kemampuan representasi matematis  

X : Metode guided discovery 

            : Subjek tidak dipilih secara acak.  

Sebelum memberikan perlakuan pada kelas eksperimen, peneliti memberikan 

preresponse berupa angket self-esteem dan tes kemampuan representasi matematis 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tujuan pemberian preresponse adalah 

untuk mengetahui kesamaan kemampuan siswa pada kedua kelas tersebut, selain 

itu pemberian angket self-esteem adalah untuk mengetahui self-esteem siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, setelah pemberian pre response siswa pada 
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kelas eksperimen kemudian diberikan perlakuan dengan pemberian pembelajaran 

guided-discovery sementara kelas kontrol diberikan pembelajaran biasa yang 

sedang diterapkan di sekolah tersebut. Setelah diberikan perlakuan, peneliti 

kemudian memberikan posresponse berupa angket self-esteem kepada kelas 

kontrol maupun kelas eksperimen untuk mengetahui response siswa setelah 

diberikan perlakuan. Kemudian response pada kelas eksperimen dan kelas kotrol 

tersebut dibandingkan. Prerespon dan posresponse terdiri dari tes dan non tes 

(Larry, 1988), dimana untuk tesnya berupa soal kemampuan representasi 

matematik sedangkan untuk non tesnya berupa angket self-esteem.  

Tabel 3.1. Pola Desain Penelitian  
 Kelas Pre Response  Perlakuan  Post Response  

 

 

 

S 

U 

B 

J 

E 

K 

Eksperimen  Tes Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Pembelajaran 

Matematika 

dengan 

Metode 

Guided 

Discovery  

Tes Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Angket Self-

Esteem 

Angket Self-Esteem 

Kontrol Tes Kemampuan 

Representasi 

Matematis  

Pembelajaran 

Matematika 

dengan 

Pembelajaran 

Biasa  

Tes Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Angket Self-

Esteem 

Angket Self-Esteem 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi target dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP tahun ajaran 

2015/2016 dan populasi terjangkau adalah kelas VIII SMP kabupaten Bulukumba. 

Populasi kelas VIII dimana penelitian dilakukan, tidak memiliki kelas unggulan, 

dan sebaran siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah perbandingannya sama 

pada tiap kelas VIII. Penelitian dilaksanakan pada siswa dengan sekolah  yang 

berada pada kemampuan sedang. Ini dilakukan karena jika memilih sekolah 

dengan klasifikasi baik cenderung hasil belajarnya baik yang diakibatkan 

kemampuan rata-rata siswanya baik bukan karena pembelajaran yang diterapkan. 
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Sebaliknya jika memilih tingkat klasifikasi sekolah rendah hasil belajar yang 

diperoleh cenderung rendah akibat kemampuan siswa dengan rata-rata rendah 

bukan karena kurang baiknya pembelajaran. Sampel penelitian ditentukan 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik penarikan sampel yang 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel penelitian diambil dari seluruh kelas 

VIII dengan mengambil dua kelas VIII SMP.  

Alasan penelitian ini dilakukan terhadap kelas VIII sebagai sampel penelitian 

didasarkan atas pendapat Piaget bahwa siswa kelas VIII telah memasuki usia 

formal yaitu usia 11 dan 12 tahun keatas. Pada tahap ini seorang anak sudah dapat 

berpikir secara logis, logikanya mulai berkembang dan memberikan argumen 

sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan rasakan, sehingga cocok untuk 

pengukuran kemampuan representasi matematis dan self-esteem siswa dan 

penerapan pembelajaran matematika dengan metode guided discovery. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian merupakan suatu kondisi yang dimanipulasi, 

dikendalikan atau diobservasi oleh peneliti. Penelitian ini melibatkan dua jenis 

variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Sugiyono (2013), variable bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau variable yang menjadi penyebab terjadinya 

suatu perubahan atau munculnya variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau variabel yang muncul akibat adanya variabel yang bebas.  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pembelajaran dengan metode guided 

discovery (PMGD), variabel terikat adalah kemampuan representasi matematis 

(KRM)  dan self-esteem siswa (SE).  

Tabel 3.2. Keterkaitan antara Kemampuan Representasi Matematika, 

Metode Pembelajaran dan Self-Esteem.  

Variabel  

Pembelajaran  

Metode Guided Discovery 

(PMGD) 

Pembelajaran Biasa 

(PB) 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

(KRM) 

KRMGD KRMPB 

Self Esteem SEGD SEPB 
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(SE)  

Keterangan:  

KRMGD : Kemampuan representasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran metode guided discovery.  

SEGD : Self-esteem siswa yang memperoleh pembelajaran 

matematika dengan metode guided discovery.  

KRMPB :  Kemampuan representasi matematis siswa yang 

memperoleh dengan metode guided discovery.  

SEPB : Self-esteem siswa yang memperoleh pembelajaran biasa.  

3.4 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1) Metode guided discovery adalah suatu metode pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan memberikan sejumlah masalah-masalah kepada siswa 

kemudian dan kemudian dengan bantuan guru, baik dalam bentuk 

pertanyaan, pernyataan langkah demi langkah yang logis menuntun siswa 

untuk melakukan beberapa penemuan yang mengarah kepada tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya.  

2) Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan siswa untuk 

mengemukakan ide matematika dalam bentuk suatu interpretasi baik itu 

dalam bentuk gambar, grafik, tabel, diagram, teks tertulis, ekspresi 

matematis, pemodelan dan lain lain, dimana interpretasi tersebut digunakan 

sebagai alat bantu untuk menyelesaiakan masalah matematika.   

3) Self-esteem matematis didefiniskan sebagai penilaian siswa  mengenai 

penghargaan terhadap dirinya sendiri dalam pembelajaran matematika dan 

perasaan yang berhubunga n dengan penilaian tersebut.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi soal tes matematika dalam bentuk 

soal uraian untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa, skala 

self-esteem untuk mengetahui tingkat self-esteem siswa.  

Langkah awal yang dilakukan adalah membuat kisi-kisi instrumen dan 

merancang instrumen, kemudian menguji cobakan instrumen disekolah yang 
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berbeda dengan sekolah yang akan diteliti. Berikut merupakan uraian mengenai 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.5.1 Tes kemampuan representasi matematis 

Tes kemampuan representasi matematis siswa disusun dalam bentuk uraian 

sebanyak 5 soal tes. Alasan penyusunan tes dalam bentuk uraian karena 

disesuaikan dengan maksud penelitian yaitu untuk melihat proses dari hasil tes 

selain itu untuk melihat secara keseluruhan hasil pemikiran siswa dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan. Tes dalam bentuk uraian dapat mendorong 

siswa untuk berani mengungkapkan pendapat dan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. 

Dengan demikian peneliti dapat mengungkapkan lebih banyak variasi jawaban 

yang dikemukakan oleh siswa. Instrumen tes ini digunakan pada saat pre respon 

dan pos respon dengan karakteristik setiap soal pada masing-masing tes adalah 

identik.  

Bahan tes diambil dari materi pelajaran SMP kelas VIII semester genap. 

Penyusunan soal tes diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal yang dilanjutkan 

dengan menyusun soal beserta alternatif kunci jawaban masing-masing butir soal. 

Soal tes yang disusun terdiri dari 5 butir soal uraian. Adapun rincian indikator 

kemampuan representassi matematis yang akan diukur sebagai berikut 

Tabel 3.3. Deskripsi Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

No Representasi Bentuk–bentuk Operasional 

1 

 

Representasi Visual  

a. Diagram, tabel atau grafik 
 Menggunakan representasi visual 

untuk menyelesaikan masalah 

a. Gambar  Membuat gambar untuk 

memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaiannya 

2 Persamaan atau ekspresi 

matematis 
 Penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis 

3 Kata–kata atau teks tertulis  Menyusun cerita yang sesuai 

dengan suatu representasi yang 
disajikan 

 Menjawab soal dengan 

menggunakan kata–kata atau teks 

tertulis 
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Kriterian pemberian soal tes kemampuan representasi matematis berpedoman 

pada Houlistic Scoring Rubrics yang dinyatakan oleh Cai, Lane dan Jacobscin 

(Sakrani, 2014).  

Tabel 3.4. Pedoman Pemberian Skor Kemampuan Representasi 

Matematis 

Skor   
Menyatakan/ 

Menggambar   

Mengilustrasikan/ 

Menjelaskan  

Eskpresi Matematis / 

Penemuan  

0 
Tidak ada jawaban, kalaupun ada banyak memperlihatkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa.  

1 

Hanya sedikit dari 

gambar yang benar.  

Hanya sedikit dari 

penjelasan yang benar 

Hanya sedikit dari 

ekspresi matematik yang 

benar.  

2 

Melukiskan gambar, 

namun kurang lengkap 

dan benar 

Penjelasan secara 

matematis masuk akal, 

namun hanya sebagian 

yang lengkap dan benar 

Menemukan ekspresi 

matematikyang benar, 

namun salah dalam 

mendapatkan solusi  

3 

Melukiskan gambar, 

secara lengkap dan 

benar 

Penjelasan secara 

matematis masuk akal 

dan benar, meskipun 

tidak tersusun secara 

logis atau terdapat 

sedikit kesalahan 

bahasa.  

Menemukan ekspresi 

matematik yang benar, 

kemudian melakukan 

perhitungan atau 

mendapatkan solusi 

secara benar dan lengkap.  

4 

Melukiskan gambar 

secara lengkap, benar 

dan sistematis.  

Penjelasan secara 

matematis masuk akal 

dan jelas serta tersusun 

secara logis dan 

sistematis.  

Menemukan ekspresi  

matematik yang  benar, 

kemudian melakukan 

perhitungan atau 

mendapatkan solusi 

secara beanr dan lengkap 

serta sistematis.  

 

Instrumen ini akan dianalisis dengan menggunakan.  

1) Validitas isi. 

Validitas isi merupakan validitas tentang ketepatan materi yang akan 

dievaluasi. Validitas isi berkenaan dengan pertanyaan apakah aspek-aspek dalam 

soal-soal itu betul-betul tercakup dalam perumusan tentang apa yang hendak di 

ukur (Arifin, 2011). Validitas isi dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk 
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menyesuaikan butir tes dengan kisi-kisi soal, penggunaan bahasa dan gambar 

dalam soal, dan kebenaran materi dan konsep. 

2) Validitas butir soal.  

Validitas butir soal merupakan validitas untuk mencari hubungan antara skor 

tes dengan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang 

bersangkutan (Arifin, 2011). Validitas butir soal pada penelitian ini menggunakan 

program AnatesV4. 

Klasifikasi besarnya koefisien korelasi berdasarkan patokan disesuaikan dari 

Arikunto (2006) pada tabel berikut. 

Tabel 3.5. Klasifikasi Besarnya Koefisien Korelasi 
Koefisien Korelasi Klasifikasi 

0,80 < rxy  1,00 Sangat tinggi 

0,60 < rxy  0,80 Tinggi 

0,40 < rxy  0,60 Cukup 

0,20 < rxy  0,40 Rendah 

0,00 rxy  0,20 Sangat Rendah 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen pada siswa kelas VIII SMP, diperoleh 

validitas setiap butir soal. Uji validitas ini  menggunakan uji korelasi Product 

Momen Pearson yang perhitungannya dilakukan dengan bantuan program 

AnatesV4. Rumus korelasi Product Momen Pearson adalah sebagai berikut. 

 
  

       

 






2222 YYNXXN

YXXYN
rxy (Arikunto, 2013) 

Keterangan :  

 rxy  : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

 N  : Banyaknya sampel data 

 X   : Skor total seluruh item soal yang diperoleh siswa
 

 Y   : Skor setiap item soal yang diperoleh siswa 

Hasil perhitungan korelasi setiap butir soal tes kemampuan representasi 

matematis disajikan pada Tabel 3.6 berikut. 

 

 

 

 



49 
 

Khaerunnisa, 2015 
PENERAPAN METODE GUIDED DISCOVERY UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN REPRESENTASI 
MATEMATIS DAN SELF-ESTEEM SISWA SMP  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.6. Hasil Validitas Tes Kemampuan Representasi Matematis 

Nomor 

Soal 

Koefisien 

Korelasi 
Kesimpulan Klasifikasi 

1 0,87 Valid S. Tinggi 

2 0,93 Valid S.Tinggi 

3 0,537 Valid Tinngi 

4 0,92 Valid S. Tinggi 

5 0,815 Valid S.Tinggi 

 

3) Analisis reablitias tes.  

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrmen 

(Arifin, 2011). Tes hasil belajar dikatakan ajeg apabila hasil pengukuran saat ini 

menunjukan kesamaan hasil pada saat yang berlainan waktunya terhadap siswa 

yang sama (Sudjana, 2010). Reliabilitas tes pada penelitian ini menggunakan 

program AnatesV4. Uji reliabilitas ini  menggunakan rumus Alpha-Cronbach 

yang perhitungannya Rumus Alpha-Cronbach yaitu. 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛−1
  1 −

Σ𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2            

Keterangan:  

𝑟11   ∶ Reliabilitas yang dicari 

Σ𝜎𝑖
2 ∶ Jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡
2    ∶ Varians total 

 

Klasifikasi besarnya koefisien reliabilitas menurut Guilford (dalam 

Russefendi, 2005) dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 3.7. Klasifikasi Besarnya Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Klasifikasi 

0,90 ≤ 𝑟11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟11 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟11 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟11 < 0,40 Rendah 

0,00 ≤ 𝑟11 < 0,20 Sangat rendah 
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Berdasarkan hasil uji coba instrumen tes kemampuan representasi 

matematis diperoleh 𝒓𝟏𝟏 = 𝟎,𝟗𝟒𝟏, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tes kemampuan representasi matematis memiliki reliabilitas sangat tinggi.  

4) Analisis daya pembeda.  

Pengertian daya pembeda dari sebuah butir soal menyatakan seberapa jauh 

butir soal  

tersebut mampu membedakan antara responden yang mengetahui 

jawabannya dengan benar dengan responden yang tidak dapat menjawab soal 

tersebut (Suherman & Sukjaya, 1990). Untuk tes bentuk uraian, perhitungan daya 

pembeda dapat menggunakan AnatesV4. Daya pembeda untuk tiap soal 

menggunakan rumus 

                                         𝐷𝑃 =
𝑋 𝐴−𝑋 𝐵

𝑆𝑚
                 (Surapranata, 2009)  

Keterangan: 

DP  = Daya pembeda 

 𝑋 A   =  Rata-rata skor pada kelompok atas 

 𝑋 B   =  Rata-rata skor pada kelompok bawah 

 Sm   =  Skor maksimum pada butir soal 

Klasifikasi daya pembeda menurut Arikunto (2006) pada tabel berikut: 

Tabel 3.8. Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Klasifikasi 

0,70 <  𝐷𝑃 ≤ 1,00 Sangat baik 

0,40 <  𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik 

0,20 <  𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

0,00 ≤ 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Jelek 

 

Tabel 3.9. Daya Pembeda Tes Kemampuan Representasi Matematis 

Nomor 

Soal 

Besar Daya 

Pembeda 
Klasifikasi 

1 0,68 Baik 

2 0,84 S.Baik 

3 0,75 S.Baik 

4 0,96 S.Baik 

5 0,593 Baik 
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5) Analisis tingkat kesukaran. 

Analisis tingkat kesukaran setiap butir soal dihitung berdasarkan seluruh 

jawaban siswa yang mengikuti tes. Tingkat kesukaran suatu butir soal dinyatakan 

dengan bilangan yang disebut indeks kesukaran, yang kemudian ditafsirkan 

melalui kriteria dalam Suherman & Sukjaya (1990). Tingkat kesukaran dapat 

dihitung dengan menggunakan Software Anates Versi 4 Windows. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran adalah: 

𝑝 =
 𝑥

𝑆𝑚 .𝑁
                  

Keterangan:  

p  =  Tingkat kesukaran  

 𝑥    =  Jumlah skor pada butir soal 

Sm  =  Skor maksimum 

N   =  Jumlah peserta tes 

Klasifikasi tingkat kesukaran menurut Arikunto (2006) pada tabel berikut. 

Tabel 3.10. Klasifikasi Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat Kesukaran Klasifikasi 

0,70 < 𝑇𝐾 ≤ 1,00 Soal mudah 

0,30 < 𝑇𝐾 ≤ 0,70 Soal sedang 

0,00 ≤ 𝑇𝐾 ≤ 0,30 Soal sukar 

 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal tes kemampuan representasi 

matematis disajikan pada Tabel 3.11 berikut. 

Tabel 3.11. Tingkat Kesukaran Tes Kemampuan Representasi Matematis 

Nomor 

Soal 

Besar Tingkat 

Kesukaran  
Klasifikasi 

1 0,75 Mudah 

2 0,62 Sedang 

3 0,59 Sedang 

4 0,61 Sedang 

5 0,29 Sukar 

 

Rekapitulasi dari semua perhitungan analisis hasil ujicoba tes kemampuan 

representasi matematis secara lengkap disajikan pada Tabel 3.12 berikut.  
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Tabel 3.12. Rekapitulasi Hasil Analisis Uji Coba 

 Tes Kemampuan Representasi Matematis 

Nomor 

Soal 

Klasifikasi 

Validitas  

Klasifikasi 

Daya Pembeda 

Klasifikasi 

Tingkat 

Kesukaran 

Klasifikasi 

Reliabilitas 

1 S. Tinggi Baik Mudah 

S. Tinggi 

2 S.Tinggi S.Baik Sedang 

3 Tinngi S.Baik Sedang 

4 S. Tinggi S.Baik Sedang 

5 S.Tinggi Baik Sukar 

 

3.5.2 Skala self-esteem  

Penggunaan skala self-esteem siswa bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

self-esteem siswa setelah memperoleh pembelajaran dengan metode guided 

discovery. Skala self-esteem disusun berdasarkan skala yang disusun oleh 

Heatherton dan Polivy dalam Heatherton & Wyland (2003) dengan modifikasi 

seperlunya. Skala ini memuat empat komponen yaitu: penilaian siswa tentang (a) 

kemampuan (capability) dirinya dalam matematika; (b) keberhasilan 

(succesfullness) dirnya dalam matematika; (c) kemanfaatan (significance) dirinya 

dalam matematika dan (d) kebaikan (worthness) dirinya dalam matematika. Skala 

self-esteem  dalam matematika dari 30 item pernyataan pernyataan yang 

dilengkapi dengan lima pilihan jawaban dengan penskoran yaitu 1 = sangat tidak 

setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral atau tidak yakin atau tidak tahu, 4 = setuju, 5 = 

Sangat Setuju. Skala likert disini merupakan skala ordinal karena lima skala 

sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju merupakan skala 

tingkatan dimana sangat setuju lebih tinggi daripada netral, dan tidak setuju lebih 

tinggi daripada sangat tidak setuju, juga karena tingkatan jarak antara tingkatan 

belum pasti, selain itu skala sangat tidak setuju tidak bisa dijumlahkan dengan 

skala tidak setuju menjadi netral (Suliyanto, 2011).  

Skala self-esteem pada penelitian ini terlebih dahulu diujicobakan di 

lapangan. Jawaban subjek yang berupa data empiris kemudian dianalisis validitas 

dan reabilitas dengan menggunakan Software SPSS for Windows Version 22.  

a. Analisis validitas angket 

Analisis validitas angket dilakukan dengan bantuan Software SPSS for 

Windows Version 22. Kemudian untuk mengetahui valid atau tidak, 𝑟ℎ𝑖𝑡 

dibandingkan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏 dengan mengambil taraf signifikansi 5%. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡 ≤
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𝑟𝑡𝑎𝑏, maka korelasi tidak signifikan yang berarti pernyataan angket tidak valid. 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡 > 𝑟𝑡𝑎𝑏, maka korelasi signifikan yang berarti pernyataan angket valid. 

Hasil uji validitas pernyataan self-esteem disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.13. Hasil Validitas Angket Self-Esteem 

No 

Pernyataan 

Koefisen 

Korelasi 

Kesimpulan Klasifikasi 

1 0,672
 

Valid Tinggi 

2 0,576 Valid Cukup 

3 0,708 Valid Tinggi 

4 0,724 Valid Tinggi 

5 0,484 Valid Cukup 

6 0,838 Valid Tinggi 

7 0,735 Valid Tinggi 

8 0,594 Valid Cukup 

9 0,761 Valid Tinggi 

10 0,716 Valid Tinggi 

11 0,761 Valid Cukup 

12 0,277 Tidak Valid - 

13 0,311 Tidak Valid - 

14 0,787 Valid Tinggi 

15 0,745 Valid Tinggi 

16 0,871 Valid Tinggi 

17 0,475 Valid Cukup 

18 0,440 Valid Cukup 

19 0,396 Valid Cukup 

20 0,732 Valid Tinggi 

21 0,470 Valid Cukup 

22 0,494 Valid Cukup 

23 0,804 Valid Tinggi 

24 0,729 Valid Tinggi 

25 0,844 Valid Tinggi 
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b. Analisis reliabilitas angket 

Analisis reliabilitas dilakukan dengan bantuan Software SPSS for Windows 

Version 22, dengan metode  Alpha Cronbach. Analisis reliabilitas dilakukan pada 

data skor angket. Data yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah data hasil 

analisis validitas yang dinyatakan valid. Berdasarkan hasil ujicoba diperoleh 

𝑟11 = 0,941. Jadi, dapat disimpulkan bahwa angket self-esteem memiliki 

reliabilitas yang sangat tinggi.  

Berdasarkan hasil validitas dan reliabilitas yang telah dipaparkan maka 

angket self-esteem memenuhi syarat untuk menjadi alat pengumpul data yang baik 

dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, angket tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur self-esteem siswa. 

3.5.3 Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk melihat aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen. Aktivitas yang dimaksud disini adalah gambaran mengenai aktivitas 

pembelajaran terkait sikap siswa, sikap guru, interaksi siswa dan guru serta antar 

siswa selama pembelajaran. Hasil observasi ini tidak dianalasis secara statistik, 

tetapi hanya dijadikan bahan masukan untuk pembahasan hasil secara deskriptif.  

Lembar observasi ini diisi oleh observer, selain peneliti. Lembar observasi ini 

berupa hasil pengamatan dan saran tentang jalannya pembelajaran yang sedang 

berlangsung, sehingga diketahui aspek-aspek apa saja yang harus diperbaiki atau 

ditingkatkan. Lembar observasi ini dapat dilihat pada Lampiran A.  

 

 

 

 

 

 

26 0,443 Valid Cukup 

27 0,543 Valid Cukup 

28 0,366 Tidak Valid - 

29 0,778 Valid Tinggi 

30 0,696 Valid Tinggi 



55 
 

Khaerunnisa, 2015 
PENERAPAN METODE GUIDED DISCOVERY UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN REPRESENTASI 
MATEMATIS DAN SELF-ESTEEM SISWA SMP  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3.6 Prosedur Penelitian  

Tahapan penelitian ini terdiri atas empat bagian, yaitu (1) tahap persiapan, (2) 

tahap pelaksanaan, (3) tahap analisis data, (4) tahap pembuatan kesimpulan. 

Keempat tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut. 

1) Tahap persiapan. 

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan, yaitu; pengembangan 

perangkat pembelajaran (Lembar Kerja Siswa) yang dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing, penyusunan instrumen dan uji coba instrumen, revisi 

perangkat pembelajaran, selanjutnya adalah penentuan satu kelas eksperimen 

dan satu kelas kontrol berdasarkan saran dan usulan atau pertimbangan guru 

matematika dan kepala sekolah. 

2) Tahap pelaksanaan. 

Tahap pelaksanaan diawali dengan memberikan prerespon pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal 

representasi matematis, setelah kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

pembelajaran guided discovery dan kelas kontrol dengan pembelajaran biasa, 

masing-masing kelompok diberi posrespon. Peneliti berperan sebagai guru 

dengan pertimbangan untuk mengurangi bias terjadinya perbedaan perlakuan 

pada masing-masing kelompok dalam penelitian ini. Saat pembelajaran 

berlangsung di kelas eksperimen, peneliti akan dibantu oleh dua orang 

observer untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran satu observer dari 

peneliti dan satu observernya merupakan guru tetap kelas tersebut. 

3) Tahap analisis data. 

Analisis data dikakukan setelah pengumpulan data didapatkan pada setiap 

penelitian kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis.  

4) Tahap kesimpulan. 

Pernarikan kesimpulan terhadap hipotesis yang dibuat dilakukan setelah data 

kualitatif dan data kuantitaif diuji. Mengingat kesimpulan atau temuan yang 

dihasilkan dari penelitian ini ada dalam bidang pendidikan, taraf nyata yang 

digunakan dalam semua pengujian statistiknya ditetapkan pada  = 0,05.  
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3.7 Analisis Data  

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengkaji tentang perbedaan 

peningkatan kemampuan representasi matematis dan self-esteem siswa dalam 

matematika antara siswa yang memperoleh pembelajaran matematika dengan 

metode pembelajaran guided discovery. Bentuk data kuantitatif pada penelitian ini 

meliputi hasil uji instrumen, data pre response dan data post response. Data yang 

diperoleh dari hasil uji instrumen akan diolah dengan menggunakan Software 

Anates Versi 4 Windows untuk memperoleh validitas, reabilitas, daya pembeda, 

dan tingkat kesukaran instrumen tes. Sedangkan data yang diperoleh dari data pre 

response dan post response akan diolah dengan menggunakan bantuan Software 

Microsoft Excell 2013 dan Software SPSS 22 for Windows .  

Pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data 

kemampuan representasi matematis dan self-esteem adalah sebagai berikut: 

3.7.1 Data hasil tes kemampuan representasi matematis 

Analisis kuantitatif tes kemampuan representasi matematis siswa dilakukan 

dengan menggunakan tahapan berikut. 

1) Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban dan 

pedoman penskoran yang digunakan.  

2) Membuat label skor pretes dan pos-tes siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3) Menentukan skor peningkatan kemampuan representasi matematis dengan 

rumus average normalized gain atau actual average gain Hake (2002) 

yaitu  

<g>=
%<𝑃𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑒𝑠𝑡 > −%< 𝑃𝑟𝑒  𝑡𝑒𝑠𝑡 > 

100−%<𝑝𝑟𝑒  𝑡𝑒𝑠𝑡 >
 

Hasil perhitungan average normalized gain kemudian diinterpretasikan 

dengan menggunakan klasifikasi sebagai berikut 
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Tabel 3.14. Klasifikasi N-gain Ternormalisasi  

Besarnya N-gain Klasifikasi  

g ≥ 0,70  Tinggi  

0,30 ≤ g < 0,70  Sedang  

g < 0,30  Rendah 

 

4) Melakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan data skor pretes, 

postes dan average normalized gain kemampuan representasi matematis 

siswa dengan menggunakan uji statistik Shapiro Wilk . 

Adapun rumusan hipotesisnya adalah: 

𝐻0: data berasal dari populasi berdistribusi normal  

𝐻1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal  

Dengan kriteria uji sebagai berikut:  

Jika nilai Sig (p-value) < α ( α = 0,05), maka 𝐻0 ditolak.  

Jika nilai Sig (p-value) ≥ α ( α = 0,05), maka 𝐻0 diterima.  

Tetapi jika ada data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis 

dilakukan dengan uji-nonparametrik yaitu uji Mann Whitney dengan tidak 

melihat kehomogenitasan.   

5) Menguji homogenitas varians skor pre response, pos response dan 

average normalized gain kemampuan representasi matematis dengan 

menggunakan uji Levene. Adapun hipotesis statistik yang diuji adalah  

H0 : σ1
2
= σ2

2  
Varians data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

homogen. 

H1 : σ1
2
≠ σ2

2  
 Varians data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

tidak homogen. 

Dengan  σ1
2 
= varians data kelompok eksperimen. 

σ2
2
 = varians data kelompok kontrol. 

Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

Jika nilai Sig (p-value) < α ( α = 0,05), maka 𝐻0 ditolak.  

Jika nilai Sig (p-value) ≥ α ( α = 0,05), maka 𝐻0 diterima.  
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6) Tetapi jika data tidak bervariansi homogen maka pengujian hipotesis 

dilakukan dengan uji parametrik yaitu independent t’-test dengan taraf 

signifikansi α = 0,05. 

7) Setelah data memenuhi syarat normal dan homogen selanjutnya dilakukan 

uji kesamaan rataan skor pre response, pos response dan average 

normalized gain kemampuan representasi matematis siswa dengan 

menggunakan menggunakan uji-t yaitu independent sampel t-test karena 

sampel terdiri dari dua kelas yang berbeda, dengan taraf signifikansi α = 

0,05. 

H0 : µ1 = µ2    

H1  : µ1 > µ2  

Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

Jika nilai sig. (p-value) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak. 

Jika nilai sig. (p-value) ≥ α (α = 0,05), maka H0 diterima 

3.7.2 Data hasil tes skala self-esteem  

Data hasil tes skala self-esteem pada awal dan akhir dianalisis pembelajaran 

kemudian dianalisis untuk mengetahui perbedaan dan peningkatan dari self-

esteem matematis siswa yang belajara dengan metode guided discovery dan siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan metode pembelajaran biasa. Analisis 

digunakan dengan bantuan Microsoft Office Excel 2013. Langkah-langkah analisis 

dilakukan dengan cara sebagai berikut.   

1) Membuat tabel skor hasil angket self-esteem awal dan akhir pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

2) Menghitung proporsi self-esteem awal dan akhir. 

3) Menentukan skor dan proporsi peningkatan self-esteem siswa.  

4) Melakukan uji kesamaan rata-rata hasil angket self-esteem awal siswa 

menggunakan uji proporsi dan taraf signifikan α = 0,05. 

H0 : 𝜋1 = 𝜋 2    

H1  : 𝜋 1 ≠ 𝜋 2  

Rumus yang digunakan: 

𝑧 =
 
𝑥1
𝑛1

 − 
𝑥2
𝑛2

 

 𝑝𝑞 { 
1

𝑛1
 + 

1

𝑛2
 }

; 𝑝 =
𝑥1+𝑥2

𝑛1+𝑛2
 dan 𝑞 = 1 − 𝑝 (Sudjana, 2005) 
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Keterangan 

𝑥1= Frekuensi self-esteem siswa kelompok eksperimen  

𝑥2= Frekuensi self-esteem siswa kelompok kontrol 

𝑛1= Frekuensi self-esteem ideal siswa kelompok eksperimen 

𝑛2= Frekuensi self-esteem ideal siswa kelompok kontrol 

 Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

 Jika 𝑍 ≥ 𝑍𝛼
2 
,  atau 𝑍 ≤ −𝑍𝛼

2 
, maka H0 ditolak. 

 Jika −𝑍𝛼
2 

< 𝑍 < 𝑍𝛼
2 
, maka H0 diterima. 

5) Melakukan uji perbedaan rata-rata hasil angket self-esteem akhir, dan 

peningkatan self-esteem siswa menggunakan uji proporsi dan taraf 

signifikan α = 0,05. 

H0 : 𝜋1 = 𝜋 2    

H1  : 𝜋 1 > 𝜋 2  

 Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

 Jika 𝑍 ≥ 𝑍𝛼 , maka H0 ditolak. 

 Jika 𝑍 < 𝑍𝛼 , maka H0 diterima. 

3.7.3 Analisis data hasil observasi  

Data observasi merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Data hasil 

observasi disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan foto-foto selama 

pembelajaran untuk lebih melengkapi lembar observasi yang diisi oleh observer.  

 


