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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan untuk 

menguji sebuah perlakuan, yaitu penerapan pembelajaran matematika dengan 

pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) berkelompok. Pada penelitian ini, 

subjek atau partisipan yang diteliti tidak diambil secara acak, melainkan dipilih dari 

kelompok yang telah terbentuk. Creswell (2012) menyatakan bahwa dalam penelitian 

kuasi eksperimen, subjek tidak dikelompokkan secara acak, peneliti menerima 

keadaan subjek sebagaimana adanya. Kuasi eksperimen dipilih dengan pertimbangan 

untuk menghindari kekacauan jadwal dan efektivitas pembelajaran, sehingga pada 

penelitian ini tidak dilakukan pembentukan kelas baru tetapi mengambil kelas yang 

telah terbentuk sebelumnya.  

Adapun desain yang digunakan adalah desain “nonequivalent control-group 

design”, dimana kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara 

random yang merupakan hasil modifikasi dari Christensen (1988): 

   O    X   O 

   O         O 

Keterangan: 

O   : Pengukuran preresponse atau postresponse 

X   : Pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok 

---  : Pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak 

Adapun pola desain penelitian diuraikan pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 

 Pola Desain Penelitian 

 Kelas Preresponse Perlakuan Postresponse 

 

S 

U 

B 
J 

E 

K 

Eksperimen 

Tes kemampuan 
representasi 
matematis 

Pendekatan 
CPA 

berkelompok 

Tes kemampuan 
representasi 
matematis 

- Skala minat belajar 

Kontrol 
Tes kemampuan 

representasi 
matematis 

Pembelajaran 
biasa (PB) 

Tes kemampuan 
representasi 
matematis 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 
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 - Skala minat belajar 

3.2 Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada satu sekolah di Kab. Enrekang Provinsi Sulawesi-

Selatan. Pemilihan sekolah tersebut sebagai lokasi penelitian berdasarkan 

pertimbangan bahwa sekolah tersebut berada pada level atau ranking menengah. 

Pada level menengah, kemampuan akademik siswa heterogen sehingga dapat 

mewakili siswa dari kemampuan tinggi, sedang maupun rendah. 

Pemilihan sekolah pada level menengah dilakukan karena jika memilih sekolah 

level tinggi, cenderung hasil belajarnya baik diakibatkan kemampuan rata-rata 

siswanya bukan karena pembelajaran yang diterapkan. Dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran apapun yang dilakukan pada sekolah level tinggi, hasil belajar siswa 

tetap akan tinggi atau baik karena kemampuan yang dimilikinya memang baik. 

Sebaliknya jika memilih sekolah pada klasifikasi rendah, hasil belajar yang diperoleh 

cenderung rendah akibat kemampuan siswa dengan rata-rata rendah bukan karena 

kurang baiknya pembelajaran yang diterapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

keefektifan suatu pendekatan pembelajaran tidak dapat dilihat ketika diterapkan pada 

sekolah level tinggi maupun level rendah. Selain alasan tersebut, diasumsikan bahwa 

siswa pada sekolah level sedang lebih membutuhkan bantuan daripada siswa pada 

level tinggi maupun rendah sehingga scaffolding dalam proses pembelajaran bisa 

berjalan. 

 

3.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII Tahun Ajaran 

2016-2017 di satu SMP di Kabupaten Enrekang. Populasi dimana penelitian ini 

dilakukan tidak memiliki kelas unggulan, dan sebaran siswa dengan kemampuan 

tinggi, sedang maupun rendah perbandingannya sama di setiap kelas VII. Penentuan 

sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Berdasarkan 

pertimbangan waktu penelitian dan nilai semester sebelumnya, diperoleh dua kelas 

penelitian, yaitu kelas VII C sebagai kelas eksperimen yang memperoleh 
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pembelajaran Concrete-Pictorial-Abstract berkelompok dan kelas VII B sebagai 

kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran biasa.  

Pemilihan siswa kelas VII sebagai populasi penelitian karena rentang usia 

siswa pada kelas tersebut  berkisar 11-13 tahun yang menurut teori kognitif Piaget, 

usia tersebut telah memasuki tahapan operasional formal. Pada tahapan ini, siswa 

sudah mulai berpikir secara abstrak dan logis serta pemikirannya lebih idealistik 

(Santrock, 2012) walaupun belum berjalan secara maksimal, sehingga memerlukan 

suatu pengalaman nyata untuk mendukung perkembangan pemahaman dan 

pengetahuan yang lebih abstrak. Oleh karena itu pembelajaran CPA berkelompok 

dirasa cocok untuk merangsang kemampuan representasi matematis dan minat 

belajar karena pembelajaran ini dimulai dari pengalaman nyata yang berasal dari 

benda-benda konkrit ataupun benda manipulatif yang ada di lingkungan belajar siswa 

yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini melibatkan tiga jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel 

terikat dan variabel kontrol. Variabel-variabel tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (independent variable)  

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini 

adalah: pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok pada kelas 

eksperimen, dan pembelajaran biasa pada kelas kontrol 

2. Variabel terikat (dependent variable)  

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel 

terikat pada penelitian ini adalah kemampuan representasi matematis dan minat 

belajar matematika siswa. 

3. Variabel kontrol (control variable) 

 dalam penelitian ini adalah kemampuan awal matematis (KAM) siswa yang 

terdiri atas kategori kemampuan tinggi, sedang dan rendah 

Keterkaitan variabel bebas,variabel terikat dan variabel kontrol dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.2 

   Keterkaitan antar Variabel Bebas, Variabel Terikat dan Variabel Kontrol 

Variabel/KAM 

Kemampuan 

Representasi (KR) 
Minat Belajar (MB) 

E K E K 

KAM 

Tinggi (T) KR-TE KR-TK MB-TE MB-TK 

Sedang (S) KR-SE KR-SK MB-SE MB-SK 

Rendah (R) KR-RE KR-RK MB-RE MB-RK 

Keseluruhan (Ks) KR-KsE KR-KsK MB-KsE MB-KsK 

 

Keterangan 
 

KR-TE       : Kemampuan representasi matematis siswa kategori KAM tinggi  yang 
memperoleh pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok  

KR-SE       : Kemampuan representasi matematis siswa  kategori KAM sedang 

yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok  
KR-RE : Kemampuan representasi matematis siswa  kategori KAM rendah yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok  
KR-KsE : Kemampuan representasi matematis siswa secara keseluruhan yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok 

KR-TK : Kemampuan representasi matematis siswa  kategori KAM tinggi yang 
memperoleh pembelajaran biasa 

KR-SK : Kemampuan representasi matematis siswa  kategori KAM sedang 

yang memperoleh pembelajaran biasa  
KR-RK : Kemampuan representasi matematis siswa kategori KAM rendah yang 

memperoleh pembelajaran biasa 
KR-KsK : Kemampuan representasi matematis siswa secara keseluruhan yang 

memperoleh pembelajaran dengan pembelajaran biasa 

MB-TE : Minat belajar matematika siswa kategori KAM tinggi yang 
memperoleh pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok  

MB-SE : Minat belajar matematika siswa  kategori KAM sedang yang 
memperoleh pembelajaran dengan   pendekatan CPA berkelompok   

MB-RE : Minat belajar matematika siswa  kategori KAM rendah yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok  
MB-KsE : Minat belajar matematika siswa  secara keseluruhan yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok 
MB-TK : Minat belajar matematika siswa kategori KAM tinggi yang 

memperoleh pembelajaran biasa 

MB-SK : Minat belajar matematika siswa kategori KAM sedang yang 
memperoleh pembelajaran  biasa 

MB-RK : Minat belajar matematika siswa kategori KAM rendah yang 
memperoleh pembelajaran  biasa 

MB-KsK : Minat belajar matematika siswa secara keseluruhan rendah yang 
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3.4 Definisi Operasional 

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga untuk  

mempermudah agar peneliti dapat bekerja secara lebih terarah, istilah-istilah tersebut 

perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut: 

1. Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan mengungkapkan ide-ide 

dan gagasan matematika ke dalam bentuk gambar, simbol, dan verbal yang 

ditandai dengan indikator meliputi: menampilkan kembali data atau informasi 

yang disajikan ke dalam bentuk representasi gambar, menggunakan representasi 

visual untuk menyelesaikan masalah; membuat persamaan atau model 

matematika berdasarkan representasi lain yang disajikan; menyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis; menyusun cerita atau situasi matematis 

berdasarkan representasi lain yang diberikan, dan menyelesaikan soal 

menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

2. Minat belajar matematika adalah dorongan atau kecenderungan dalam diri siswa 

untuk mempelajari matematika yang ditandai dengan rasa ketertarikan untuk 

belajar, menunjukkan perhatian saat belajar, keingintahuan terhadap materi 

pelajaran yang tinggi serta partisipasi siswa dalam pembelajaran. 

3. Pembelajaran dengan pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) 

berkelompok adalah pembelajaran secara berkelompok yang dilakukan dengan 

tiga tahapan secara bertahap, yaitu tahap concrete, tahap pictorial dan tahap 

abstract.  

4. Kemampuan Awal Matematis (KAM) yaitu kemampuan awal yang dimiliki 

siswa pada mata pelajaran matematika sebelum diberikan perlakuan pada proses 

dan kegiatan pembelajaran yang diambil dari rata-rata nilai UAS ganjil, ulangan 

harian dan UTS genap kedua kelas penelitian. 

5. Pembelajaran biasa (PB) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran yang biasa diterapkan guru selama proses pembelajaran dimana 

guru menjelaskan materi pelajaran, kemudiaan memberikan contoh, dan siswa 

mengerjakan latihan yang dilakukan secara berkelompok. Dalam penelitian ini, 

memperoleh pembelajaran  biasa 
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pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikaan tahapan concrete, pictorial, dan 

abstract. 

 

3.5 Perangkat Penelitian dan Pengembangan 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), bahan ajar dan lembar kerja siswa 

(LKS). 

3.5.1 Silabus 

Silabus merupakan perangkat pembelajaran yang disusun dan digunakan 

sebagai patokan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran. 

Silabus disusun berdasarkan standar isi yang didalamnya mencakup identitas mata 

pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), materi pelajaran, 

indikator, alokasi waktu, minggu dalam pelaksanaan pembelajaran, RPP, LKS, dan 

bahan ajar yang bersesuaian antara waktu serta sumber belajarnya. Prinsip 

pengembangan silabus diantaranya konsisten, ilmiah, sistematis, relevan, aktual dan 

kontekstual, fleksibel serta menyeluruh.  

Silabus dalam penelitian ini disesuaikan dengan materi yang berkaitan dengan 

Geometri yaitu bangun datar Segiempat. Materi Geometri dipilih sebagai materi 

dalam penelitian ini karena berdasarkan daya serap hasil Ujian Nasional (UN) tahun 

2015, materi geometri berada pada peringkat terendah bila dibandingkan dengan 

materi lain seperti operasi bilangan, operasi aljabar maupun statistika dan peluang 

baik pada tingkat sekolah, kabupaten, provinsi dan nasional. 

3.5.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah  perangkat pembelajaran 

yang merupakan hasil penjabaran dari silabus dan disusun untuk melaksanakan 

pembelajaran di kelas dalam rangka mencapai kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan. RPP memuat hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran 

sebagai upaya pencapaian penguasaan terhadap materi yang dipelajari seperti 

indikator, tujuan pembelajaran,  alokasi waktu, materi pembelajaran, sumber dan alat 

belajar, pendekatan dan metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta 

penilaian. Adapun standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator diambil dari 
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silabus yang telah disusun. Pendekatan dan metode pembelajaran disesuaikan dengan 

pendekatan CPA berkelompok serta kemampuan representasi dan minat belajar 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

3.5.3 Bahan Ajar 

Trimoyo et.al. (2009) mendefinisikan bahan ajar sebagai informasi, alat dan 

teks yang tersusun rapi dan sistematis yang digunakan untuk membantu guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga tercipta suasana atau lingkungan 

yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar diberikan guru kepada siswa 

untuk dipelajari sebelum pembelajaran berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar siswa 

memiliki bekal berupa hasil konstruksi sendiri terhadap materi yang akan dipelajari 

di kelas. Bahan ajar dikembangkan dari materi kelas VII tentang bangun datar 

segiempat berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah tujuan penelitian, yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencakup uraian materi berupa 

penjelasan atau informasi, aktivitas siswa dengan langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan CPA berkelompok, contoh dengan penyelesaian secara lengkap, 

contoh dengan penyelesaian yang tidak lengkap, dan soal latihan. Hal tersebut 

diilustrasikan sebagai berikut: 

a. Uraian materi berupa penjelasan atau informasi, bagian ini 

menguraikan pengertian dan konsep yang akan dipelajari. Contoh 

uraian materi berupa penjelasan atau informasi tentang bangun 

datar segiempat. Contoh kegiatan ini diilustrasikan sebagai 

berikut. 

Perhatikan gambar di samping! 

Kalian tentu tidak asing dengan gambar di atas. Dapatkah kalian 

menyebutkan benda lain yang berbentuk seperti gambar di atas? Gambar di 

atas merupakan segiempat yang dikenal dengan nama belah ketupat, karena 

penampangnya menyerupai belah ketupat. 

 

b. Aktivitas, dirancang oleh guru dengan langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan CPA berkelompok agar siswa dapat membangun pengetahuannya 

dalam memahami konsep yang sedang dipelajari. Aktivitas yang tergambar pada 

bahan ajar ini membahas mengenai cara siswa mengidentifikasi sifat dan 
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menemukan rumus keliling dan luas bangun datar segiempat. Contoh aktivitas 

dalam bahan ajar ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Contoh dengan penyelesaian lengkap 

 Hitunglah luas belah ketupat yang panjang diagonal-diagonalnya masing-

masing 15 cm dan 20 cm! 

 

 

 

 

d. Contoh penyelesaian tidak lengkap 

Sebuah belah ketupat diketahui luasnya 180 cm2 dan panjang salah satu 

diagonalnya 24 cm, tentukan panjang diagonal yang lainnya! 

 

 

 

 

 

Diketahui: d1 = 15 cm dan d2 = 20 cm 
Ditanyakan: L = ... cm2 
Penyelesaian: 

   L = 
1

2
 d1 x d2 

         = 
1

2
 x 15 x 20 = 150 cm2 

Jadi, luas belah ketupat tersebut 150 cm2 

Lakukanlah kegiatan berikut untuk lebih memahami luas belah ketupat: 

a) Perhatikan model belah ketupat yang telah disediakan. 

b) Guntinglah model belah ketupat tersebut di sepanjang diagonal-

diagonalnya, yaitu diagonal AC dan BD. 

c) Susunlah potongan-potongan belah ketupat tersebut sedemikian hingga 

membentuk persegi panjang seperti gambar di bawah ini. 

 

d) Berdasarkan kegiatan tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan 

mengenai luas belah ketupat? 

Diketahui: L = 180 cm2 dan d1 = 24 cm 

Ditanyakan: d2 = ... cm2 

Penyelesaian: 

   L = 
1

2
 d1 x d2 

        180      = 
1

2
 x ... x ... 

           180 = ... x ... 

   d2 = 180 : ... cm  

d2 = ... cm 

Jadi, panjang diagonal lainnya ... cm 
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Tentukan luas persegi panjang jika kelilingnya 26 cm dan lebarnya 4 cm! 

 

 

3.5.4 Lembar Kegiatan Siswa 

Lembar kegiatan siswa (LKS) merupakan perangkat pembelajaran yang 

dibagikan guru kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hal yang termuat dalam LKS mencakup aktivitas siswa 

dengan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok, dan 

latihan soal kemampuan representasi matematis. 

a. Contoh aktivitas dalam LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITAS 2 

1. Perhatikan kembali model berbentuk belah ketupat yang telah di siapkan! 

2. Potonglah model belah ketupat tersebut menurut kedua garis 

diagonalnya, sehingga menjadi empat bangun datar segitiga siku-siku 

dengan ukuran yang sama! 

3. Rangkailah keempat segitiga tersebut sehingga membentuk sebuah 

persegi panjang! 

4. Sketsalah model persegi panjang yang kalian peroleh pada kolom di 

bawah ini! 

 

 

 

5. Bagaimanakah cara menentukan luas bangun yang kalian peroleh? 

Berapakah luasnya? 

 

 

 

 

 

Rangkuman  

Dari hasil diskusi kelompokmu, tuliskan kesimpulan rumus luas belah 

ketupat, jika memiliki ketentuan sebagai berikut! 

   

 

 

Jawab: 

 

Luas Belah Ketupat 
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b. Contoh soal kemampuan representasi matematis 

 

 

 

 

 

3.6 Instrumen Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen untuk memperoleh 

data. Adapun instrumen yang digunakan meliputi: data kemampuan awal matematis, 

tes kemampuan representasi matematis, dan skala minat belajar matematika. Berikut 

uraian lebih rinci mengenai instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.6.1 Data Kemampuan Awal Matematis (KAM) 

Kemampuan awal matematis  (KAM) siswa adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa sebelum pembelajaran matematika dengan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) 

berkelompok diterapkan. Data KAM bertujuan untuk mengelompokkan siswa ke 

dalam tiga kategori kemampuan, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

Pengelompokan KAM siswa dilakukan berdasarkan rata-rata ( ̅) keseluruhan nilai 

UAS Ganjil ditambah nilai ulangan harian dan nilai UTS genap kedua kelompok. 

Adapun alasan pengelompokan siswa berdasarkan penilaian tersebut karena: (1) 

Sebagian materi semester I merupakan materi prasyarat untuk materi semester II; (2) 

Guru yang mengajar pada kelas yang dijadikan subjek penelitian sama; (3) Siswa 

mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh karena hasil tes berkaitan dengan nilai 

siswa; (4) Hasil tes benar-benar menggambarkan kemampuan awal siswa sebelum 

pemberian perlakuan pada kedua kelas penelitian. 

Pak Ruslan memiliki kebun sayur yang terbagi menjadi dua bagian yang 

saling berdekatan, yaitu kebun sayur kubis dan tomat. Kebun sayur kubis 
berbentuk belah ketupat dengan ukuran sisinya 15 m. Kebun tomat berbentuk 
jajar genjang yang salah satu sisi miringnya adalah sisi kebun kubis 

sementara sisi lainnya berukuran 18 m.  
a. Gambarlah sketsa kebun tersebut dan tuliskan juga ukuran yang 

diketahui! 

b. Berapakah keliling dan luas kebun Pak Ruslan? 
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Pengelompkan KAM siswa berdasarkan kriteria Arikunto (2006) yang dilihat 

dari rata-rata ( ̅) dan simpangan baku (S) dapat dilihat pada Tabel berikut: 

       Tabel 3.3 

 Keterkaitan KAM Siswa 

Kriteria Kelompok 

KAM ≥  ̅    Tinggi 

 ̅    < KAM <  ̅    Sedang  

 ̅    ≥ KAM Rendah  

Rincian sebaran subjekpenelitian berdasarkan KAM dituangkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 

   Sebaran KAM Subjek Penelitian 

Kelas Jumlah siswa 
KAM 

Tinggi Sedang Rendah 

Eksperimen 29 6 18 5 

Kontrol 25 6 14 5 

3.6.2 Tes Kemampuan Representasi Matematis (KRM) Siswa 

Tes kemampuan representasi matematis (KRM) siswa disusun dalam bentuk 

uraian. Menurut Sukardi (2008) Tes berbentuk uraian dapat mengukur proses mental 

siswa dalam menuangkan ide ke dalam item jawaban secara tepat; memberikan 

kesempatan dan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta 

menyusun dalam bentuk kalimat dan bahasa sendiri; mendorong siswa untuk 

mempelajari, menyusun dan merangkai pemikiran secara aktif; mengetahui seberapa 

jauh siswa telah memahami dan mendalami suatu permasalahan berdasarkan 

pengetahuan yang diperoleh dalam proses pembelajaran; serta mengukur 

kemampuan siswa dalam menjawab menggunakan kata dan bahasanya sendiri. Soal 

berbentuk uraian digunakan karena disesuaikan dengan maksud penelitian yaitu 

untuk melihat proses representasi yang dilakukan siswa disamping melihat secara 

keseluruhan hasil pemikiran siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. 

Dengan demikian, peneliti dapat mengungkapkan lebih banyak variasi jawaban yang 

dikemukakan oleh siswa. Instrumen tes kemampuan representasi matematis ini 

digunakan pada saat preresponse dan postresponse dengan karakteristik pada setiap 

soal pada masing-masing tes identik. 

Penyusunan soal tes kemampuan representasi matematis diawali dengan 

penyusunan kisi-kisi soal yang meliputi aspek, indikator dan nomor butir soal tes. 

Selanjutnya, menyusun soal dan alternatif kunci jawaban serta aturan pemberian skor 
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untuk masing-masing butir soal. Rincian aspek dan indikator kemampuan 

representasi matematis yang diukur dalam penelitian ini dijabarkan pada Tabel 3.5. 

Adapun kriteria pemberian skor tes kemampuan representasi matematis pada 

penelitian ini yang terdapat pada Tabel 3.6 diadopsi dari kriteria pemberian skor 

yang digunakan Khaerunnisa (2015) yang berpedoman pada Houlistic Scoring 

Rubrics yang dinyatakan oleh Cai, Lane dan Jacobscin.  

 

Tabel 3.5 

                           Indikator Penelitian KRM 

No Aspek Indikator 

1 Visual 
 

 Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu 
representasi ke representasi gambar 

 Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan 
masalah 

2 Simbolik  
(Persamaan 
atau ekspresi 
matematis)  

 Membuat persamaan atau model matematis dari representasi 
lain yang diberikan 

 Menyelesaikan  masalah dengan melibatkan ekspresi 
matematis 

3 Verbal  
(Kata-kata 
atau teks 
tertulis) 

 Menyusun cerita atau membuat situasi matematis yang sesuai 
dengan suatu representasi yang disajikan 

 Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks 
tertulis 

                 Tabel 3.6 

Pedoman Penskoran KRM 

Skor 
Menyatakan/ 

Menggambar 

Ekspresi Matematika/ 

Penemuan 

Mengilustrasikan/ 

Menjelaskan 

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 
ekspresi matematika 
yang benar 

Hanya sedikit dari 
penjelasan yang benar 

2 

Melukiskan gambar, 
namun kurang lengkap 
dan benar 

Menemukan ekspresi 
matematika yang benar, 
namun salah dalam 
mendapatkan solusi 

Hanya sedikit dari 
penjelasan yang benar 

3 

Melukiskan gambar 
secara lengkap dan 
benar 

Menemukan ekspresi 
matematik yang benar, 
kemudian melakukan 
perhitungan atau 
mendapatkan solusi 
secara benar dan lengkap 

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

4 
Melukiskan gambar 
secara lengkap, benar 

Menemukan ekspresi 
matematika yang benar, 

Penjelasan secara 
matematis masuk akal 
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dan sistematis kemudian melakukan 
perhitungan atau 
mendapatkan solusi 
secara benar dan lengkap 
serta sistematis 

dan benar, meskipun 
tidak tersusun secara 
logis atau terdapat 
sedikit kesalahan 
bahasa tersusun secara 
logis dan sistematis 

Sebelum digunakan sebagai instrumen penelitian, soal tes kemampuan 

representasi matematis di uji cobakan terlebih dahulu pada siswa yang telah 

mempelajari materi yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu 

jenjang yang lebih tinggi dari kelas yang telah ditentukan untuk penelitian. Uji coba 

tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang akan digunakan telah 

memenuhi syarat instrumen yang baik. Instrumen tes yang telah di uji cobakan 

kemudian dianalisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. 

1. Validitas instrumen 

Validitas suatu tes adalah ketepatan tes itu mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Ruseffendi, 2005). Senada dengan hal tersebut, Sugiyono (2012) menyatakan 

bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Jika instrumen sudah valid, akan diperoleh data yang valid juga.  

Validitas suatu instrumen penelitian diperoleh dengan observasi dan ditinjau 

berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria untuk menentukan tinggi rendahnya validitas 

empiris suatu instrumen penelitian dinyatakan dalam koefisien korelasi yang 

diperoleh dengan perhitungan. Validitas empiris instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment (Lestari, 2015): 

     
 ∑   (∑ )(∑ ) 

√* ∑ 2  (∑ )2+ * ∑ 2  (∑ )2+ 
 

Keterangan: 

              : Koefisien korelasi antara skor butir soal (x) dan total skor (y) 
       X      :  Skor siswa pada suatu butir soal 

       Y      : Skor siswa pada seluruh butir soal 
        n     : Banyaknya responden 

dengan ketentuan: 

Tabel 3.7 

    Kriteria Koefisien Korelasi Validitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi  

0,90       1,00 Sangat Tinggi 

0,70         0,90 Tinggi (baik) 
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0,40   rXY   0,70 Sedang (cukup)  

0,20   rXY   0,40 Rendah (kurang) 

rXY  0,20 Sangat Rendah 

Keberartian validitas ditentukan menggunakan statistika uji-t (Sudjana, 2005) yaitu: 

     √
   

     
2
 

Kriteria pengujiannya dengan taraf signifikansi 0,05 adalah: 

Jika thitung   tkritis., maka soal tidak valid 
Jika thitung   kritis, maka soal valid 

Berikut disajikan hasil uji validitas kemampuan representasi matematis siswa. 

Tabel 3.8 

Data Hasil Uji Validitas Item Tes KRM  

No Item             Kriteria  thitung tkritis Interpretasi   

1a 0,673 Sedang 4,984  
 
 

 
2,042 

Valid 

1b 0,598 Sedang 4,087 Valid 

2a 0,783 Tinggi 6,895 Valid 

2b 0,758 Tinggi 6,365 Valid 

3a 0,651 Sedang 4,697 Valid 

3b 0,670 Sedang 4,943 Valid 

4a 0,611 Sedang 4,227 Valid 

4b 0,593 Sedang 4,034 Valid 

5a 0,610 Sedang 4,216 Valid 

5b 0,659 Sedang 4,799 Valid 

 

2. Analisis Reliabilitas Tes 

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen (Arifin, 

2011). Suatu alat ukur memiliki reliabilitas yang memadai jika alat ukur tersebut 

dicobakan pada waktu yang berbeda, pada sekelompok orang yang berbeda, oleh 

orang yang berbeda akan memberikan hasil yang sama (Sumarmo, 2014). Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach yaitu: 

 11   (
 

   
)(   

∑   
2

  
2
) 

 Keterangan: 
  11  : Koefisien reliabilitas 

 ∑  
2
 : Jumlah varians skor setiap butir soal 

   
2 : Varians jumlah skor siswa pada seluruh butir soal 

 n : jumlah butir soal 



50 
 

Azmidar, 2017 
PENINGKATAN  KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS DAN MINAT BELAJAR MATEMATIKA PADA 
SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DENGAN PENDEKATAN CONCRETE-PICTORIAL-ABSTRACT 
(CPA) BERKELOMPOK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Besarnya koefisien reliabilitas menggunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

      Klasifikasi Besarnya Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Korelasi 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 

     r11  0,20 Sangat Rendah 

Kemudian untuk menguji keberartian reliabilitas digunakan uji statistik uji-t, yaitu: 

t   √
  2

1   
 

Kriteria pengujiannya pada taraf signifikansi 0,05 adalah  

Jika thitung   rkritis., maka soal tidak reliabel 

Jika thitung   kritis, maka soal reliabel 

Berikut merupakan hasil uji reliabilitas tes kemampuan representasi matematis: 

Tabel 3.10 

                              Nilai Reliabilitas Tes KRM Siswa 

Cronbach's 

Alpha 

Interpretasi thitung tkritis Interpretasi 

0,854 Tinggi  4,636 2,042 Reliabel 

 

3. Indeks  Kesukaran (IK) 

Indeks kesukaran menggambarkan derajat kesukaran suatu butir soal. Indeks 

kesukaran pada masing-masing soal dihitung menggunakan rumus (Sumarmo, 2014): 

   
      

   
 

Keterangan: 

     : Indeks kesukaran 

     : Jumlah skor kelompok atas suatu butir soal 

     : Jumlah skor kelompok atas suatu butir soal 
   : Jumlah skor ideal suatu butir soal 

Hasil perhitungan IK diinterpretasikan menggunakan kriteria IK sebagai berikut: 

Tabel 3.11 

      Kriteria Indeks Kesukaran Soal 

Besarnya Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK = 0,00  Sangat Sukar 

0,00   IK   0,30 Sukar  
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0,30   IK   0,70 Sedang  

0,70   IK   1,00 Mudah  

IK       Sangat Mudah 

Tabel 3.12 menampilkan data IK masing-masing item soal kemampuan representasi 

matematis: 

 

 

Tabel 3.12   

Data Indeks Kesukaran Item Tes KRM Siswa 

No item Nilai IK Interpretasi 

1a      Mudah 

1b 0,40 Sedang 

2a 0,33 Sedang 

2b 0,32 Sedang 

3a 0,36 Sedang 

3b 0,67 Sedang 

4a 0,46 Sedang 

4b 0,28 Sukar 

5a 0,21 Sukar 

5b 0,17 Sukar 

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa satu item soal kemampuan representasi 

matematis memiliki indeks kesukaran mudah, enam item dengan indeks kesukaran 

sedang dan tiga lainnya memiliki indeks kesukaran yang sukar. Jadi, keseluruhan 

item yang diujikan memiliki indeks kesukaran yang bervariasi. 

4. Daya Pembeda (DP) 

Suatu tes dikatakan memiliki daya pembeda yang baik apabila butir tes tersebut 

dapat membedakan kualitas jawaban antara siswa yang paham dan yang belum 

paham tentang tugas dalam butir tes yang bersangkutan (Sumarmo, 2014). Untuk 

menghitung DP soal berbentuk uraian, digunakan rumus berikut (Sundayana, 2014): 

    
      

  
 

Keterangan: 

     : Indeks Daya Pembeda butir soal 
     : Jumlah skor kelompok atas suatu butir soal 

     : Jumlah skor kelompok atas suatu butir soal 

   : Jumlah skor ideal kelompok atas 

Adapun interpretasi DP diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.13   

Klasifikasi Koefisien Daya Pembeda 

Besarnya Daya Pembeda Interpretasi 

    0,00 Sangat Jelek 

0,00       0,20 Jelek  

0,20       0,40 Cukup 

0,40       0,70 Baik 

0,70       1,00 Sangat Baik 

Berikut interpretasi DP setiap item soal kemampuan representasi matematis: 

Tabel 3.14 

Data Daya Pembeda Item Tes KRM Siswa 

No item Daya Pembeda  Interpretasi  

1a 0,36 Cukup 

1b 0,31 Cukup 

2a 0,50 Baik  

2b 0,47 Baik  

3a 0,28 Cukup 

3b 0,44 Baik  

4a 0,31 Cukup 

4b 0,22 Cukup 

5a 0,25 Cukup 

5b 0,22 Cukup 

Item soal kemampuan representasi matematis memiliki daya pembeda baik sebanyak 

3 item soal dan daya pembeda cukup sebanyak 7 item soal. 

Rekapitulasi hasil analisis validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya 

pembeda tes kemampuan representasi matematis disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.15 

Rekapitulasi Hasil Uji Coba Tes KRM Siswa 

No 

Item 

Validitas  Reliabilitas  Indeks 

Kesukaran  

Daya 

Pembeda 

Keterangan  

1a Valid  

 
 

 
Reliabel 

Mudah Cukup  Dipakai  

1b Valid Sedang Cukup  Dipakai 

2a Valid Sedang Baik  Dipakai 

2b Valid Sedang Baik  Dipakai 

3a Valid Sedang Cukup  Dipakai 

3b Valid Sedang Baik  Dipakai 

4a Valid Sedang Cukup Dipakai 

4b Valid Sukar  Cukup  Dipakai 

5a Valid Sukar  Cukup  Dipakai 

5b Valid Sukar  Cukup  Dipakai 
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Berdasarkan data rekapitulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa item-item soal 

kemampuan representasi matematis yang telah diujicobakan layak untuk digunakan 

sebagai instrumen tes penelitian 

3.6.3 Skala Minat Belajar Matematika (MBM) 

Skala minat belajar berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan 

sikap ketertarikan (merespon positif atau negatif) terhadap pembelajaran yang telah 

diikuti siswa dan disusun berdasarkan aspek minat belajar matematika. Pada skala 

minat belajar, siswa memberikan tanda centang ( ) pada salah satu pilihan jawaban 

yang diberikan. Pilihan jawaban berpedoman pada skala Likert dan disajikan dalam 

bentuk pilihan jawaban dengan dua kelompok item, yaitu kelompok item positif dan 

negatif. Setiap kelompok item terdiri dari empat kategori jawaban yaitu sangat sering 

(SS), sering (SR), jarang (JR) dan sangat jarang (SJ). Pilihan jawaban tersebut 

kemudian diberi skor. Skor untuk item positif yaitu  SS = 4, SR = 3, JR = 2, dan SJ = 

1, sedangkan untuk item negatif yaitu SS = 1, SR = 2, JR = 3 dan SJ = 4. Berikut 

disajikan indikator dan sebaran item pernyataan skala minat belajar matematika. 

Tabel 3.16 

Indikator dan Sebaran Item Skala MBM 

Aspek Indikator Nomor Item Jumlah 

Positif Negatif 

Perasaan  Senang mengikuti 

pembelajaran  
2,4,6 1,3,5,7 7 

Senang mempelajari materi 
segiempat 

8,9,10 11 4 

Perhatian  Ketekunan mengerjakan 

tugas materi segiempat 
12,13 14 3 

Ketertarikan  Berusaha mempelajari 
materi segiempat 

15,16 17,18 4 

Keterlibatan  Terlibat secara aktif 

mengikuti proses belajar 
materi segiempat 

19,20,21,22,23 - 5 

Berinteraksi dengan guru 
atau teman untuk berdiskusi 

tentang materi segiempat 

- 24,25 2 

Total item 15 10 25 

Adapun sistem penskoran pada instrumen skala minat belajar matematika 

siswa menggunakan Skala Likert disajikan pada Tabel 3.17 berikut: 

Tabel 3.17 

          Skor Jawaban Skala MBM 
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Pernyataan 
Bobot Pernyataan 

Positif  Negatif  

Sangat Sering (SS) 4 1 

Sering (KR) 3 2 

Jarang (JR) 2 3 

Sangat Jarang (SJ) 1 4 

1. Validitas skala minat belajar  

Penggunaan skala minat belajar dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Skala minat belajar 

matematika ini akan diberikan kepada siswa kelas eksperimen dan kontrol. Skala 

minat belajar matematika ini terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing untuk diperiksa perihal kesesuaian indikator dan tata bahasa dengan 

aspek minat. Setelah dilakukan uji coba, instrumen skala minat selanjutnya diuji 

validitasnya menggunakan uji korelasi rank Spearman. Apabila nilai thitung > tkritis, 

maka pernyataan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya tidak valid.  

Hasil uji validitas item skala minat belajar pada Tabel 3.18, diperoleh bahwa 

20 item valid dan 5 item tidak valid. Item tidak valid pada item nomor 1, 12, 13, 14, 

dan 22. Berdasarkan hasil diskusi dengan dosen pembimbing, item nomor 1, 12 dan 

22 dibuang karena masih ada pernyataan lain yang mewakili indikator pada item 

tersebut, sementara item nomor 13 dan 14 tetap digunakan dalam penelitian ini 

dengan terlebih dahulu melakukan revisi terhadap redaksi kalimatnya.  

Tabel 3.18 

Validitas Skala MBM  

No 

Item 

rXY  Kriteria    thitung  tkritis Interpretasi  

1 0,275 Rendah 1,567  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
2,042 

Tidak valid 

2 0,368 Rendah 2,168 Valid  

3 0,612 Sedang 4,239 Valid 

4 0,555 Sedang 3,654 Valid 

5 0,674 Sedang 4,997 Valid 

6 0,555 Sedang 3,654 Valid 

7 0,627 Sedang 4,408 Valid 

8 0,505 Sedang 3,205 Valid 

9 0,350 Rendah 2,040 Valid 

10 0,633 Sedang 4,479 Valid 

11 0,374 Sedang 2,209 Valid 

12 0,083 Sangat rendah 0,456 Tidak valid 

13 0,303 Rendah  1,741 Tidak valid 
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14 0,258 Rendah  1,463 Tidak valid 

15 0,555 Sedang 3,654 Valid 

16 0,480 Sedang 2,997 Valid 

17 0,516 Sedang 3,299 Valid 

18 0,599 Sedang 4,097 Valid 

19 0,719 Tinggi  5,666 Valid 

20 0,472 Sedang 2,932 Valid 

21 0,390 Sedang 2,320 Valid 

22 0,235 Sangat rendah 1,324 Tidak valid 

23 0,480 Sedang 2,997 Valid 

24 0,500 Sedang 3,162 Valid 

25 0,627 Sedang 4,408 Valid 

 

2. Reliabilitas  

Hasil uji reliabilitas skala minat belajar disajikan dalam Tabel 3.19 berikut. 

Tabel 3.19 

Nilai Reliabilitas Skala MBM 

Cronbach's Alpha Kriteria thitung tkritis Interpretasi 

0,859 Tinggi 8,05 2,042 Reliabel 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Data Kemampuan Representasi Matematis (KRM) 

Analisis data KRM pada penelitian ini meliputi data preresponse, 

postresponse, dan data N_gain. Data-data tersebut diolah menggunakan bantuan 

software Microsoft Exel dan Statistical Package for Sosial Science (SPSS) versi 20 

for Windows. Adapun langkah- langkah analisisnya adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung skor peningkatan kemampuan representasi matematis menggunakan 

rumus        atau gain ternormalisasi (Hake, 1998): 

        
                                    

                                        
 

Adapun interpretasi N_gain diklasifikasikan sebagai berikut:  

Tabel 3. 20 

      Klasifikasi        Ternormalisasi 

Besarnya        Interpretasi 

         0,70 Tinggi 

0,30             0,70 Sedang 

         0,30 Rendah  
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2. Menentukan statistika deskriptif data preresponse, postresponse dan        

KRM. 

3. Melakukan pengujian hipotesis dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi 

statistik, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas varians.  

i. Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data apakah  preresponse, 

postresponse dan        kemampuan representasi matematis berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan 

menggunakan uji statistika Saphiro-Wilk dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

Ahad (2011) menyatakan bahwa diantara beberapa uji yang dapat digunakan 

untuk menguji normalitas data, uji Saphiro-Wilk dinyatakan sebagai uji yang 

paling sensitif sehingga direkomendasikan untuk uji normalitas menggunakan uji 

Saphiro-Wilk. Hal ini diperkuat oleh Razali (2011) yang menyatakan bahwa uji 

Saphiro-Wilk merupakan uji normalitas yang paling kuat untuk semua jenis 

distribusi dan ukuran sampel dibandingkan uji normalitas lainnya. Adapun 

hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : Data skor preresponse/postresponse/N_gain KRM siswa 
(keseluruhan/KAM tinggi/KAM sedang/KAM rendah) berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal 
H1 : Data skor preresponse/postresponse/N_gain KRM siswa 

(keseluruhan/KAM tinggi/KAM sedang/KAM rendah) berasal dari 
populasi yang tidak berdistribusi  normal 

Kriteria pengujian: 

Jika nilai probabilitas (Sig.) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak 
Jika nilai probabilitas (Sig.) ≥ α (α = 0,05), maka H0 diterima 

Jika skor preresponse, postresponse, dan N_gain berdistribusi normal, selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas varians. Tetapi, jika data berdistribusi tidak normal 

maka tidak perlu melakukan uji homogenitas, melainkan dilakukan uji 

nonparametrik yaitu uji Mann-Whitney U. 

ii. Uji homogenitas  

Setelah data memenuhi uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas  untuk mengetahui kesamaan variansi dari skor data preresponse, 

postresponse dan N_gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan 

uji Levene dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Rumusan hipotesisnya adalah: 
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H0 :   1
2    2

2 

H1 :   1
2    2

2 

Keterangan: 

 1
2

 : Varians skor preresponse/postresponse/N_gain KRM siswa 

(keseluruhan/KAM tinggi/KAM sedang/KAM rendah) kelas CPA-B  

 2 
2 : Varians skor preresponse/postresponse/N_gain KRM siswa 

(keseluruhan/KAM tinggi/KAM sedang/KAM rendah) kelas PB 

Kriteria pengujian: 

Jika nilai probabilitas (Sig.) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak 

Jika nilai probabilitas (Sig.) ≥ α (α = 0,05), maka H0 diterima 

 

 

 

iii. Uji kesamaan rata-rata 

Setelah dilakukan uji prasyarat, langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

kesamaan rata-rata untuk melihat kesamaan kemampuan representasi matematis 

siswa pada kelas CPA berkelompok dan kelas PB. Jika data berdistribusi normal 

dan homogen, maka uji statistik yang digunakan adalah independent sample t-test 

(uji-t). Jika data yang diperoleh normal tapi tidak homogen, maka menggunakan 

uji-t’ dan apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan statisti 

nonparametrik, yaitu uji Mann-Whitney U dengan menetapkan taraf signifikansi α 

= 0,05. Berikut hipotesis yang akan diuji menggunakan uji kesamaan rata-rata 

adalah: 

Hipotesis 1 

“Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran matematika dengan pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) 

berkelompok lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh  pembelajaran biasa”  

Hipotesis 2 

“Peningkataan kemampuan representasi matematis siswa kategori KAM (tinggi, 

sedang, dan rendah) yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) berkelompok lebih tinggi daripada siswa 

kategori KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran biasa”  

Berikut diagram alur prosedur analisis kesamaan rata-rata 
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         Tidak normal          Normal  

 

 

 

 

               Tidak homogen           Homogen 

 

 

 

                   

     

 

 

Data Preresponse, postresponse 
dan N_gain Kemampuan 
Representasi Matematis 

 

Uji  
Normalitas 

Uji 
Nonparametrik 

Uji 
Homogenitas 

Uji Mann- 

Whitney  

Uji  t’ Uji t 
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Gambar 3. 2 

Prosedur analisis kesamaan rata-rata independent 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Analisis Data Skala MBM  

Karena data skala minat belajar matematika berbentuk ordinal, maka uji 

statistika yang digunakan adalah uji statistika nonparametrik yaitu Mann-Whitney U. 

Uji ini sekaligus menjawab hipotesis 3 dan 4. Adapun rumusan hipotesis yang diuji 

adalah sebagai berikut: 

H0 :  1 ≤  2  

H1 :  1 >  2  

Keterangan 

 1 = Rata-rata peringkat skor postresponse MBM siswa (keseluruhan/KAM 
tinggi/KAM sedang/KAM rendah) kelas CPA B 

 2  = Rata-rata peringkat skor postresponse MBM siswa (keseluruhan/KAM 

tinggi/KAM sedang/KAM rendah) kelas PB 
dengan kriteria pengujian: 

Jika nilai probabilitas (Sig.) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak 
Jika nilai probabilitas (Sig.) ≥ α (α = 0,05), maka H0 diterima 

 
Tabel 3.21 merupakan ringkasan hubungan antara rumusan masalah, hipotesis 

penelitian, hipotesis statistika, dan uji statistika yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.21 

Hubungan antara Rumusan Masalah, Hipotesis, Hipotesis Statistika 

dan Uji Statistika yang Digunakan 
No Rumusan Masalah Hipotesis Hipotesis 

Statistika 

Uji 

Statistika 

1 Apakah peningkatan 
kemampuan 

Peningkatan 
kemampuan 

H0 : μ1 ≤  μ2 

H1 : μ1 > μ2 

Uji t/uji t’  
 

Kesimpulan hasil uji 
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No Rumusan Masalah Hipotesis Hipotesis 

Statistika 

Uji 

Statistika 

representasi 
matematis siswa yang 
memperoleh 

pembelajaran 
matematika dengan 

pendekatan Concrete-
Pictorial-Abstract 
(CPA) berkelompok 

lebih tinggi daripada 
siswa yang 

memperoleh  
pembelajaran biasa? 

representasi matematis 
siswa yang 
memperoleh 

pembelajaran 
matematika dengan 

pendekatan Concrete-
Pictorial-Abstract 
(CPA) berkelompok 

lebih tinggi daripada 
siswa yang 

memperoleh  
pembelajaran biasa 

 

atau 
 

H0 :  1 ≤  2  

H1 :  1 >  2  

 

 
atau  

 

Uji Mann-
Whitney U 

2a Apakah peningkatan 
kemampuan 

representasi 
matematis siswa 

kategori KAM tinggi 
yang memperoleh 
pembelajaran dengan 

pendekatan Concrete-
Pictorial-Abstract 

(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 
siswa kategori KAM 

tinggi yang 
memperoleh 

pembelajaran biasa? 

Peningkataan 
kemampuan 

representasi matematis 
siswa kategori KAM 

tinggi yang 
memperoleh 
pembelajaran dengan 

pendekatan Concrete-
Pictorial-Abstract 

(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 
siswa kategori KAM 

tinggi yang 
memperoleh 

pembelajaran biasa  

H0 : μ1 ≤  μ2 

H1 : μ1 > μ2 

 

atau 

 
H0 :  1 ≤  2  

H1 :  1 >  2  

 

Uji t/uji t’  
 

 
atau  

 
Uji Mann-
Whitney U 

2b Apakah peningkatan 
kemampuan 
representasi 

matematis siswa 
kategori KAM sedang 

yang memperoleh 
pembelajaran dengan 
pendekatan Concrete-

Pictorial-Abstract 
(CPA) berkelompok 

lebih tinggi daripada 
siswa kategori KAM 
sedang yang 

memperoleh 
pembelajaran biasa? 

Peningkataan 
kemampuan 
representasi matematis 

siswa kategori KAM 
sedang yang 

memperoleh  
pembelajaran dengan 
pendekatan Concrete-

Pictorial-Abstract 
(CPA) berkelompok 

lebih tinggi daripada 
siswa kategori KAM 
sedang yang 

memperoleh  
pembelajaran biasa 

H0 : μ1 ≤  μ2 

H1 : μ1 > μ2 

 

atau 
 

H0 :  1 ≤  2  

H1 :  1 >  2  

 

Uji t/uji t’  
 
 

atau  
 

Uji Mann-
Whitney U 

2c Apakah peningkatan 

kemampuan 
representasi 
matematis siswa 

Peningkataan 

kemampuan 
representasi matematis 
siswa kategori KAM 

H0 : μ1 ≤  μ2 

H1 : μ1 > μ2 

 

atau 

Uji t/uji t’  

 
 

atau  
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No Rumusan Masalah Hipotesis Hipotesis 

Statistika 

Uji 

Statistika 

kategori KAM rendah 
yang memperoleh 
pembelajaran dengan 

pendekatan Concrete-
Pictorial-Abstract 

(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 
siswa kategori KAM 

rendah yang 
memperoleh 

pembelajaran biasa? 

rendah yang 
memperoleh  
pembelajaran dengan 

pendekatan Concrete-
Pictorial-Abstract 

(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 
siswa kategori KAM 

rendah yang 
memperoleh  

pembelajaran biasa 

 
H0 :  1 ≤  2  

H1 :  1 >  2  

 

 
Uji Mann-
Whitney U 

3 Apakah pencapaian 
minat belajar 
matematika siswa 

yang memperoleh 
pembelajaran 

matematika dengan 
pendekatan Concret-
Pictorial-Abstract 

(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 

siswa yang 
memperoleh 
pembelajaran biasa? 

Pencapaian minat 
belajar matematika 
siswa yang 

memperoleh 
pembelajaran 

matematika dengan 
pendekatan Concret-
Pictorial-Abstract 

(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 

siswa yang 
memperoleh 
pembelajaran biasa 

H0 :  1 ≤  2  

H1 :  1 >  2  

 

Uji Mann-
Whitney U 

4a Apakah pencapaian 

minat belajar 
matematika siswa 

kategori KAM tinggi 
yang memperoleh 
pembelajaran 

matematika dengan 
pendekatan Concrete-

Pictorial-Abstract 
(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 

siswa kategori KAM 
tinggi yang 

memperoleh 
pembelajaran biasa?  

Pencapaian minat 

belajar matematika 
siswa kategori KAM 

tinggi yang 
memperoleh 
pembelajaran dengan 

pendekatan Concrete-
Pictorial-Abstract 

(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 
siswa kategori KAM 

sedang yang 
memperoleh  

pembelajaran biasa 

H0 :  1 ≤  2  

H1 :  1 >  2  

 

Uji Mann-

Whitney U 

4b Apakah pencapaian 
minat belajar 

matematika siswa 
kategori KAM sedang 

yang memperoleh 
pembelajaran 
matematika dengan 

Pencapaian minat 
belajar matematika 

siswa kategori KAM 
sedang yang 

memperoleh 
pembelajaran dengan 
pendekatan Concrete-

H0 :  1 ≤  2  

H1 :  1 >  2  

 

Uji Mann-
Whitney U 
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No Rumusan Masalah Hipotesis Hipotesis 

Statistika 

Uji 

Statistika 

pendekatan Concrete-
Pictorial-Abstract 
(CPA) berkelompok 

lebih tinggi daripada 
siswa kategori KAM 

sedang yang 
memperoleh 
pembelajaran biasa? 

Pictorial-Abstract 
(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 

siswa kategori KAM 
sedang yang 

memperoleh  
pembelajaran biasa 

4c Apakah pencapaian 

minat belajar 
matematika siswa 

kategori KAM rendah 
yang memperoleh 
pembelajaran 

matematika dengan 
pendekatan Concrete-

Pictorial-Abstract 
(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 

siswa kategori KAM 
rendah yang 

memperoleh 
pembelajaran biasa? 

Pencapaian minat 

belajar matematika 
siswa kategori KAM 

rendah yang 
memperoleh 
pembelajaran dengan 

pendekatan Concrete-
Pictorial-Abstract 

(CPA) berkelompok 
lebih tinggi daripada 
siswa kategori KAM 

rendah yang 
memperoleh  

pembelajaran biasa 

H0 :  1 ≤  2  

H1 :  1 >  2  

 

Uji Mann-

Whitney U 

Selain dilakukan analisis secara kuantitatif, peneliti juga melakukan analisis 

secara kualitatif terhadap jawaban siswa terhadap soal kemampuan representasi. 

Analisis terhadap lembar jawaban soal bertujuan untuk menganalisis lebih jauh 

tentang kemampuan representasi matematis siswa dan menganalisis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam mengerjakan soal kemampuan representasi matematis.  

3.8 Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menyusun tesis 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengajukan judul penelitian 

2. Menyusun proposal penelitian 

3. Seminar proposal penelitian 

4. Melakukan revisi proposal penelitian berdasarkan hasil seminar 

5. Mengurus perizinan pelaksanaan penelitian 

6. Menyusun perangkat pembelajaran 

a. Silabus 
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b. Bahan ajar 

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

d. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

7. Menyusun kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur kemampuan representasi 

matematis dan instrumen nontes untuk mengukur minat belajar siswa  

8. Melakukan uji keterbacaan terbatas instrumen tes dan nontes kepada lima siswa 

9. Melakukan uji validasi ahli terhadap instrumen tes dan nontes, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan bahan ajar. Kemudian melakukan 

perbaikan jika diperlukan. 

10. Melakukan uji coba instrumen tes dan nontes ke sekolah.  

11. Menganalisis hasil uji coba, kemudian melakukan perbaikan jika diperlukan 

12. Mengambil data nilai UAS ganjil, Ulangan harian dan UTS mata pelajaran 

matematika kelas VII di suatu SMP di Enrekang Tahun Ajaran 2016/2017 untuk 

menentukan KAM siswa yang sekaligus dijadikan dasar pembentukan kelompok 

belajar siswa 

13. Memberikan preresponse kemampuan representasi matematis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol  

14. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan CPA berkelompok pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran biasa pada kelas kontrol sebanyak 6 kali 

pertemuan. 

15. Memberikan postresponse kemampuan representasi dan skala minat belajar 

16. Verifikasi data postresponse  

17. Mengolah data/hasil penelitian dan menyusun bab IV 

18. Menyusun tesis  

Prosedur penelitian di atas dapat dilihat pula pada skema penelitian yang 

disajikan pada gambar 3.3 berikut: 
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Identifikasi Masalah 

Kelas Eksperimen 

  STUDI KEPUSTAKAAN 
Kemampuan Representasi Matematis, Minat Belajar, Pembelajaran CPA berkelompok 

Penyusunan Proposal dan Seminar Proposal Penelitian 

Penyusunan Instrumen Penelitian 

Silabus, Bahan Ajar, RPP, LKS, Tes Kemampuan Representasi Matematis, dan Skala Minat Belajar 

Uji Coba 
 Instrumen 

Revisi 

 

Validasi Ahli 

Siswa yang telah 
mendapat pembelajaran 
materi segi empat 

 

Analisis Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda, dan Indeks Kesukaran 

Kelas Kontrol 

Pengelompokan KAM berdasarkan 

nilai UAS ganjil, UH, UTS 

Pengelompokan KAM berdasarkan 

nilai UAS ganjil, UH, UTS 
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Gambar 3.3 

Alur Prosedur Penelitian 

Penyusunan Laporan 

Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisis Data 

Preresponse 

Tes Kemampuan Representasi  

Preresponse 

Tes Kemampuan Representasi  

Pelaksaanaan Penelitian 

(Pembelajaran CPA Berkelompok) 

Pelaksaanaan Penelitian 

(Pembelajaran biasa) 

Postresponse 

Tes Kemampuan Representasi & Skala 

Minat Belajar 

Postresponse 

Tes Kemampuan Representasi & Skala 

Minat Belajar 


