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RINGKASAN
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menelaah secara menyeluruh pencapaian dan peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh Cognitive Apprenticeship Instruction
(CAI) dan pembelajaran biasa (PB) ditinjau dari: (1) keseluruhan, (2) level sekolah, dan (3) KAM;
2) Menelaah secara menyeluruh pencapaian dan peningkatan kemampuan abstraksi matematis
siswa yang memperoleh Cognitive Apprenticeship Instruction (CAI) dan pembelajaran biasa (PB)
ditinjau dari: (1) keseluruhan, (2) level sekolah, dan (3) KAM; 3) Menelaah secara menyeluruh
kualitas pencapaian dan meningkatan self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran
Cognitive Apprenticeship Instruction (CAI) dan pembelajaran biasa (PB) ditinjau dari: (1)
keseluruhan, (2) level sekolah, dan (3) kemampuan awal matematis; 4) Menelaah secara menyeluruh
tentang asosiasi antara kemampuan representasi matematis, abstraksi matematis dan self-awareness
siswa. Penelitian ini adalah jenis eksperimen dengan desain kelompok kontrol pretes-postes. Subyek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII pada dua sekolah, yaitu satu sekolah level atas dan satu
sekolah level sedang di kota Bandung. Pada masing-masing sekolah, dipilih dua kelas paralel untuk
ditetapkan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan Cognitive
Apprenticeship Instrution (CAI) sedangkan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional (PKv).
Pencapaian kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh Cognitive Apprentichesip
Interaction (CAI) lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional (PKv)
ditinjau dari: 1) keseluruhan, 2) level sekolah, dan 3) kemampuan awal matematis.Peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh CAI lebih baik daripada siswa yang
memperoleh PKv ditinjau dari: 1) keseluruhan, 2) level sekolah, dan 3) kemampuan awal matematis;
Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang meperoleh CAI pada kategori KAM
tinggi berada pada kualifikasi tinggi, sedangkan peningkatan kemampuan representasi matematis
siswa pada kategori sedang dan rendah berada pada kualifikasi sedang. a. Terdapat interaksi antara
pembelajaran (CAI dan PKv) dan level sekolah terhadap pencapaian kemampuan representasi
matematis siswa. b. Terdapat interaksi antara pembelajaran (CAI dan PKv) dan level sekolah
terhadap peningkatan kemampuan representasi matematis siswa. a. Terdapat interaksi antara
pembelajaran (CAI dan PKv) dan KAM terhadap pencapaian kemampuan representasi matematis
siswa.b. Terdapat interaksi antara pembelajaran (CAI dan PKv) dan KAM terhadap peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa. a. Pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa
yang memperoleh CAI lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv ditinjau dari: 1)
keseluruhan, 2) level sekolah, dan 3) KAM tinggi dan sedang. Sedangkan pada KAM rendah,
pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI sama dengan siswa yang
memperoleh PKv. b. Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI
lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv ditinjau dari:1) keseluruhan, 2) level sekolah, dan
3) kemampuan awal matematis. Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang meperoleh
CAI pada kategori KAM tinggi, sedang dan rendah berada pada kualifikasi sedang.5. a. Terdapat
interaksi antara pembelajaran (CAI dan PKv) dan level sekolah terhadap pencapaian kemampuan
abstraksi matematis siswa.b. Terdapat interaksi antara pembelajaran (CAI dan PKv) dan level
sekolah terhadap peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa.6. a. Terdapat interaksi antara
pembelajaran (CAI dan PKv) dan KAM terhadap pencapaian kemampuan abstraksi matematis
siswa.b. Terdapat interaksi antara pembelajaran (CAI dan PKv) dan KAM terhadap peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa.7. Pencapaian self-awarenesss siswa yang memperoleh CAI
lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv ditinjau dari: 1) keseluruhan, 2) level sekolah, dan
3) KAM tinggi dan sedang. Sedangkan pada KAM rendah, pencapaian self-awareness siswa yang
memperoleh CAI sama dengan siswa yang memperoleh PKv.8. Terdapat interaksi antara
pembelajaran (CAI dan PKv) dan level sekolah terhadap pencapaian self-awareness siswa.9.
Terdapat interaksi antara pembelajaran (CAI dan PKv) dan KAM terhadap pencapaian selfawareness siswa. 10. a. Terdapat kolerasi antara kemampuan representasi matematis dan
kemampuan abstraksi matematis siswa.b. Terdapat kolerasi antara kemampuan representasi
matematis dan self-awareness siswa. c. Terdapat kolerasi antara kemampuan abstraksi matematis
siswa dan self-awareness siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Cognitive
Apprenticeship Instruction (CAI) dapat dijadikan sebagai model pembelajaran alternatif yang baik
untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa.

PRAKATA

Proses pembelajaran matematika yang mengoptimalkan seluruh kemampuan siswa dalam proses
pembelajaran menjadi perhatian dunia pendidikan matematika saat ini. Segala upaya terus
dilakukan pemerintah agar guru sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan memiliki
kemampuan mumpuni dalam proses pembelajaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan
pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pengoptimalan kemampuan siswa dalam
proses pembelajaran akan berdampak terhadap kemampuan yang dicapai siswa sesuai dengan
tujuan pembelajaran matematika.
Laporan akhir ini menganalisis kemampuan representasi dan kemampuan abstraksi matematis.
Kemampuan yang sangat penting dikuasai oleh siswa. Selain kemampuan representasi dan
abstraksi matematis, faktor lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa dalam
belajar matematika adalah self-awareness atau kesadaran diri siswa. Cognitive Apprenticeship
Instruction adalah salah satu pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran
berpusat pada siswa dan menekankan kemampuan representasi matematis, kemampuan abstraksi
matematis serta self-awareness siswa.
Laporan akhir ini pada bagian pembasahan belum tuntas secara penuh dan akan dilanjutkan pada
sisa waktu yang masih tersedia. Perbaikan dan penyempurnaan laporan ini akan terus dilakukan
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
DRPM kemenristekdikti, Yth. Bapak Prof. H. Yaya S. Kusumah, Ph.D. selaku promotor dan
Yth. Bapak Bana G, Kartasasmita, Ph.D. selaku kopromotor dan kepada Yth. Bapak Rektor
Universitas Pasundan Bandung atas dukungan baik moril maupun materil.

Bandung, Oktober 2017
Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Proses

pembelajaran

matematika

yang

mengoptimalkan

seluruh

kemampuan siswa dalam proses pembelajaran menjadi perhatian dunia
pendidikan matematika saat ini. Segala upaya terus dilakukan pemerintah agar
guru sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan memiliki kemampuan
mumpuni dalam proses pembelajaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran
pada

satuan

pendidikan

diselenggarakan

secara

interaktif,

inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik. Pengoptimalan kemampuan siswa dalam proses
pembelajaran akan berdampak terhadap kemampuan yang dicapai siswa sesuai
dengan tujuan pembelajaran matematika.
Kemampuan siswa setelah belajar matematika dapat disebut sebagai
kemampuan matematis (mathematical ability). Kemampuan matematis siswa bisa
berasal dari standar kompetensi lulusan, standar isi, subjek matematika (materi
matematika) dan pustaka matematika yaitu National Council of Teachers of
Mathematics (NCTM).
Dokumen Standar Isi Mata Pelajaran Matematika SMP (Depdiknas, 2006)
menyatakan

bahwa

pelajaran

matematika

SMP

bertujuan

agar

para

siswa: 1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep,
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat dalam pemecahan masalah; 2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat,
melakukan manipulasi matematika dalam

membuat

generalisasi, menyusun

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 3) memecahkan
masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4)
mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain
untuk memperjelas keadaan atau masalah; 5) memiliki sikap menghargai
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kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian,
dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.
Rumusan NCTM pada tahun 2000 tentang standar matematika sekolah
meliputi standar isi atau materi (mathematical content) dan standar proses
(mathematical proces). Standar proses meliputi pemecahan masalah (problem
solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and proof), koneksi (connection),
komunikasi (communication), dan representasi (representation).
Kemampuan representasi dan kemampuan abstraksi matematis adalah
kemampuan yang sangat penting dikuasai oleh siswa. Pentingnya kemampuan
representasi matematis

dijabarkan secara jelas oleh NCTM (2000) yang

menyatakan bahwa siswa dapat membuat hubungan, mengembangkan, dan
memperdalam

pemahaman

mereka

tentang

konsep

matematika

dengan

menggunakan berbagai representasi. Representasi seperti benda-benda fisik,
gambar, diagram, grafik dan simbol juga membantu siswa mengomunikasikan
pemikiran mereka. NCTM (2003) menyatakan bahwa penggunaan representasi
beragam

ide matematis oleh siswa dapat mendukung dan memperdalam

pengetahuan matematika siswa itu sendiri.
Jones (Alhadad, 2010) mengatakan bahwa Terdapat tiga alasan mengapa
representasi merupakan salah satu dari proses standar, yaitu:
1. kelancaran dalam melakukan translasi diantara berbagai jenis
representasi yang berbeda merupakan kemampuan dasar yang perlu
dimiliki siswa untuk membangun suatu konsep dan berpikir matematis,
2. ide-ide matematis yang disajikan guru melalui berbagai representasi
akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap siswa dalam
mempelajari matematika,
3. siswa membutuhkan latihan dalam membangun representasinya
sendiri sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang
baik dan fleksibel yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah.
Selain kemampuan representasi matematis yang telah dikemukakan di
atas, kemampuan abstraksi matematis merupakan kemampuan matematis yang
juga penting

dalam

pendidikan

proses membangun pengetahuan

matematika. Abstraksi matematis adalah
matematis yang berkesinambungan dari

konkret ke abstrak. Menurut Mitchelmore & White (2004), abstraksi adalah
suatu

proses yang mendasar, baik dalam matematika

maupun

dalam
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pendidikan matematika. Pentingnya kemampuan abstraksi matematis juga secara
implisit tertuang

dalam standar isi mata pelajaran matematika yang telah

dikemukakan di atas. Abstraksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pemahaman konsep-konsep matematika.
Pentingnya abstraksi matematis dalam pembelajaran matematika dapat
dilihat pula dari segi manfaatnya. Manfaat abstraksi adalah: (1) melihat
keterkaitan yang mendalam antara cabang-cabang matematika; (2) mengetahui
hasil-hasil di dalam satu cabang yang dapat memicu konjektur pada cabang yang
berkaitan; teknik dan metode dari satu cabang dapat diterapkan untuk
membuktikan hasil pada cabang yang berkaitan (Wikipedia).
Namun kenyataannya, kemampuan representasi dan abstraksi matematis
siswa SMP relatif masih rendah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
siswa belum memiliki kemampuan representasi dan abstraksi matematis sesuai
dengan yang diharapan. Hasil penelitian Alhadad (2010) yang dilakukan di SMP
menyimpulkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran open ended
mencapai peningkatan representasi matematis lebih baik (berada pada kualifikasi
cukup) daripada siswa yang memperoleh pembelajaran biasa (berada pada
kualifikasi rendah). Murni (2013) yang melakukan penelitian di SMP juga
menyimpulkan, secara signifikan peningkatan kemampuan representasi matematis
siswa yang mendapat pendekatan pembelajaran metakogkitif berbasis soft skills
lebih tinggi (berada pada kualifikasi sedang) daripada siswa yang mendapat
pendekatan konvensional (berada pada kualifikasi rendah).
Chen, Lee dan Hsu (2015) berpendapat bahwa sebagian besar kesulitan
dalam pemecahan masalah terjadi pada tahap representasi. Akibatnya, proses
menerjemahkan masalah menjadi representasi internal merupakan kunci bagi
siswa agar berhasil menyelesaikan masalah.
Hal yang hampir sama juga terjadi pada kemampuan abstraksi matematis
siswa. Kemampuan abstraksi matematis merupakan kemampuan dasar dalam
membangun

konsep

matematika.

Sehingga

kemampuan

ini

perlu

mendapat perhatian, baik oleh guru maupun para peneliti. Namun, kenyataannya
masih belum banyak peneliti yang mengkaji tentang ini pada jenjang pendidikan
menengah khususnya di Indonesia. Nurhasanah (2010) merekomendasikan bagi
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para peneliti yang tertarik dengan abstraksi untuk melakukan penelitian lanjutan
dengan memandang abstraksi sebagai suatu kemampuan yang dimiliki siswa.
Selanjutnya Tata (2015) melakukan penelitian yang diantaranya mengenai
kemampuan abstraksi matematis siswa SMP. Hasil penelitiannya menyimpulkan
bahwa ditinjau dari siswa secara keseluruhan, pencapaian dan peningkatan
kemampuan abstraksi

matematis

siswa

yang memperoleh pembelajaran

konstekstual kolaboratif secara signifikan lebih baik daripada yang memperoleh
pendekatan konstekstual dan pembelajaran biasa. Kualitas pencapaian dan
peningkatan

kemampuan

abstraksi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran konstekstual kolaboratif berada pada kategori sedang, sedangkan
yang memperoleh pendekatan konstekstual berada pada kualitas rendah dan
peningkatannya berada pada kualitas sedang, dan yang memperoleh pembelajaran
biasa pencapaian dan peningkatannya pada kualitas rendah.
Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan Tata (2015), dapat
disimpulkan bahwa kemampuan abstraksi matematis siswa SMP cenderung masih
rendah. Selain itu, Yusepa (2016) mengungkapkan hal senada bahwa kemampuan
abstraksi matematis siswa SMP relatif masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil
studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 33 orang siswa salah satu SMP yang
termasuk level atas di kota Bandung. Hasil studi tersebut melaporkan bahwa
rerata skor kemampuan abstraksi matematis siswa hanya mencapai 9,5 dari skor
ideal 20. Persentase rerata skor siswa hanya mencapai 47,5% dari skor maksimal
ideal.
Berbicara mengenai lemahnya kemampuan matematis siswa SMP dapat
dilihat juga dari hasil survey Internasional TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study) dan PISA (Programme for International Student
Assesment) dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kemampuan matematis siswa
Indonesia masih rendah. Kemampuan matematis siswa Indonesia berada di bawah
rata-rata Internasional pada semua aspek. Misalnya, aspek konten aljabar memiliki
skor terendah yaitu sebesar 22% jawaban benar (Mullis, Martin, Foy & Arora,
2012). Hasil TIMSS dan PISA yang rendah tersebut tentunya disebabkan
oleh banyak

faktor.

Salah

satu

Indonesia pada umumnya kurang

faktor

penyebab antara lain siswa

terlatih dalam menyelesaikan soal-soal
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dengan karakteristik seperti soal-soal pada TIMSS dan PISA. Karakteristik
soal-soal pada TIMSS dan PISA yang substansinya kontekstual,
penalaran,

menuntut

argumentasi dan kreativitas dalam menyelesaikannya (Wardhani &

Rumiati, 2011). Karakteristik soal-soal pada TIMSS dan PISA tentu berkaitan erat
dengan representasi dan abstraksi matematis. Berdasarkan hal tersebut, secara
umum kemampuan representasi dan abstraksi matematis siswa SMP Indonesia
relatif masih rendah.
Selain kemampuan representasi dan abstraksi matematis, faktor lain yang
berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa dalam belajar matematika adalah
self-awareness atau kesadaran diri siswa. Self-awareness (kesadaran diri)
adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang mencoba memahami
keadaan internal dirinya. Pengembangan self-awareness siswa sangat penting
untuk terus diupayakan. Tandiseru

(2015)

self-awareness tumbuh dalam diri siswa,

mengemukakan
maka

bahwa

ketika

siswa tersebut akan lebih

mengerti akan apa yang sedang dilakukan, masalah/kesulitan apa yang sedang
dialami, bagaimana untuk keluar dari masalah tersebut. Pemahaman seperti ini
membuat siswa dapat bertindak mengubah hal-hal yang ingin diubah tentang
dirinya atau ingin melakukan sesuatu untuk membuat kehidupannya lebih baik.
Pentingnya

self-awareness

dijelaskan

juga

oleh

World

Health

Organization (WHO). WHO (Flurentin, 2014) memberi pengertian bahwa
kecakapan hidup adalah berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat
beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu
menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara
efektif. WHO mengelompokkan kecakapan hidup ke dalam lima kelompok, yaitu
(1) kecakapan mengenal diri (self-awareness) atau kecakapan pribadi (personal
skill), (2) kecakapan sosial (social skill), (3) kecakapan berpikir (thinking skill),
(4) kecakapan akademik (academic skill), dan (5) kecakapan kejuruan (vocational
skill).
Self-awareness (kesadaran diri) siswa dalam belajar akan berpengaruh
terhadap motivasi dan kepercayaan diri siswa serta akhirnya akan berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. Self-awareness siswa yang kuat
akan mengakibatkan

hasil belajar siswa lebih baik

termasuk

kemampuan
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representasi dan abstraksi matematis siswa. Selain itu, siswa akan memiliki sikap
menghargai terhadap

kegunaan

matematika

dalam

kehidupan

meliputi

rasa ingin tahu, perhatian, minat dalam mempelajari matematika, dan sikap ulet
serta percaya diri dalam
yang

memecahkan masalah. Dengan demikian, siswa

mempunyai self-awareness yang kuat akan

memiliki motivasi dan

kepercayaan diri yang kuat serta memiliki daya juang yang kuat pula dalam
menyelesaikan suatu permasalahan.
Namun seperti halnya kemampuan representasi dan abstraksi matematis,
self-awareness (kesadaran diri) siswa SMP cenderung

masih belum sesuai

dengan yang diharapkan. Rohmah (2013) mengungkapkan bahwa pencapaian
rerata peningkatan self-awareness siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
berada pada kualifikasi rendah. Selanjutnya Tandiseru (2015) menyimpulkan
bahwa terdapat

peningakatan

pembelajaran berbasis budaya

self-awareness

siswa

yang mendapatkan

lokal dan yang belajar dengan pembelajaran

biasa dalam kategori sedang. Hal tersebut juga berlaku pada kedua level sekolah
dan ketiga level PAM. Hanya saja tidak terdapat perbedaan peningakatan selfawarensess siswa yang mendapatkan

pembelajaran PHBB dan siswa yang

mendapatkan pembelajaran biasa pada level sekolah sedang dan pada level PAM
tinggi. Artinya pembelajaran tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan
self-awareness siswa pada level sekolah
tinggi.

Selanjutya

sedang

dan

pada

level

PAM

Tandiseru merekomendasikan untuk mengembangkan

penelitian pada siswa sekolah level tinggi dan siswa sekolah level rendah.
Berdasarkan hasil penelitian Rohmah (2013) dan Tandiseru (2015) dapat
disimpulkan bahwa self-awareness siswa SMP cenderung masih belum sesuai
dengan yang diharapkan. Temuan ini menjadi salah satu dasar penulis untuk
melakukan penelitian lebih lanjut.
Upaya untuk meningkatkan kemampuan representasi dan abstraksi
matematis serta self-awareness siswa, salah satunya adalah pembelajaran yang
berpusat pada siswa serta menekankan kemampuan-kemampuan tersebut. Guru
sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran harus mampu
membelajarkan siswa seoptimal mungkin.
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Karakteristik guru yang efektif menurut Jacobsen, Eggen, dan Kauchak
(2009) adalah peduli, tegas, modeling dan antusias, dan harapan yang tinggi.
Kepeduliaan guru dalam mengatur kelas atau menyukseskan semua bagian
pengajaran harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengakomodasi pola
belajar siswa. Ketegasan berarti kemampuan melatih tanggung jawab siswa dan
menerapkan tanggung jawab tersebut atas tindakan-tindakan yang mereka
lakukan. Modeling dan antusiasme yang dimaksud adalah bahwa kepercayaan
guru terhadap pengajaran dan pembelajaran dikomunikasikan melalui modeling.
Dengan menunjukkan antusiasme, guru mengomunikasikan minat mereka yang
benar-benar nyata terhadap topik tersebut. Sikap antusiasme menurut Good &
Brophy

(Jacobsen,

Eggen,

&

Kauchak,

2009)

dimaksudkan

untuk

menginduksikan perasaan pada siswa bahwa informasi tersebut merupakan
pembelajaran yang bernilai dan berharga. Ada banyak jalan untuk memperoleh
pengetahuan. Oleh karena itu, para guru harus siap melibatkan berbagai
kecerdasan yang dibawa oleh para siswa ke dalam kelas (Rose & Nicholl, 2009).
Cognitive Apprenticeship Instruction adalah salah satu pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristik pembelajaran berpusat pada siswa dan menekankan
kemampuan representasi matematis, kemampuan abstraksi matematis serta
self-awareness siswa. Dikatakan menekankan kemampuan representasi dan
abstraksi matematis karena proses Cognitive Apprenticeship Instruction
melibatkan masalah dunia nyata dan masalah-masalah kontekstual. Untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dunia nyata, siswa perlu
mengomunikasikan gagasannya melalui representasi dan abstraksi matematis.
Berryman (Murch, 2013) menemukan fakta bahwa terdapat banyak sekali
asumsi-asumsi yang salah mengenai pembelajaran dan mengemukakan bahwa
pembelajaran cognitive apprenticeship seharusnya lebih sering digunakan dalam
pembelajaran. Pembelajaran cognitive apprenticeship telah banyak digunakan
pada bidang pendidikan dan profesional. Sebagai contoh, Collins, Brown,
Newman (1987) telah menjelaskan bahwa pembelajaran cognitive apprenticeship
telah digunakan untuk mengajar membaca, menulis, dan pelajaran matematika.
Beberapa tahun kemudian, Collins (Murch, 2013) menemukan bahwa
menggunakan model pembelajaran cognitve apprenticeship di sekolah bagi anak-
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anak, di mana anak-anak seringkali mengalami kesulitan dalam menghubungkan
konten yang dihadapi melalui metode pembelajaran tradisional, memiliki dampak
yang lebih lama.
Austin (Murch, 2013) menjelaskan bagaimana model pembelajaran
cognitive apprenticeship telah membantu mahasiswa program doktoral dengan
“persiapan yang lebih sistematik, bimbingan yang lebih terfokus, timbal balik
yang lebih jelas, dan meningkatkan persiapan
kolaboratif

dengan para

menggunakan

strategi

kolega”. Dia

untuk berpartisipasi secara

menyarankan bahwa pembelajaran

cognitive apprenticeship

dapat

digunakan

untuk

pembelajaran individual, bagi tingkatan yang berbeda, dan/atau bagi seluruh
program akademik. Model pembelajaran cognitive apprenticeship juga sukses
digunakan dalam lingkungan belajar yang lain: Kuo, et al. (Murch, 2013)
mengemukakan

bahwa

model

pembelajaran

cognitive

apprenticeship

disinergikan dengan pembelajaran kolaboratif secara online, pembelajaran
berbasis inkuiri untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan
perilaku pembelajaran.
Menurut Ghefaili (2003),
model pembelajaran

cognitive

penelitian menunjukkan
apprenticeship

bahwa

digabungkan

apabila
dengan

bidang-bidang pembelajaran lainnya (konten, metode, urutan, dan sosiologi)
para siswa akan memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan apa yang sudah
mereka pelajari pada situasi pembelajaran yang lain. Pendukung pembelajaran
cognitive apprenticeship percaya bahwa pembelajaran yang menggunakan metode
ini merupakan pembelajaran yang terarah dan menghasilkan penggunaan
pengetahuan yang lebih baik di kelas (ketika cognitive apprenticeship digunakan
sebagai metode pengajaran di kelas) maupun di tempat kerja (Kuhn, 2011).
Dalam Cognitive Apprenticeship Instruction juga terjadi interaksi
siswa.

Siswa

yang

sudah

menguasai

konsep

antar

atau permasalahan yang

diberikan akan menjadi tutor untuk siswa lain dalam kelompoknya sehingga
saling membelajarkan. Guru akan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk
mengembangkan kemampuannya serta akan memberikan bantuan secara bertahap
ketika siswa mengalami kesulitan.
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Faktor peringkat sekolah terkait dengan klasifikasi sekolah merupakan hal
yang penting diperhatikan. Kemampuan representasi dan abstraksi serta selfawareness siswa di sekolah yang levelnya lebih tinggi tentu saja diperkirakan
akan lebih baik dibandingkan siswa pada level sedang dan rendah. Kenyataan ini
perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran. Seorang guru
harus memahami karakteristik ini dengan tepat karena harus mempersiapkan
antisipasi, intervensi dan bantuan terhadap siswa yang sesuai dengan kemampuan
siswa berdasarkan klasifikasi sekolah tersebut.
Terkait

dengan

upaya

guru

dalam

mempersiapkan

proses

pembelajaran yang berpusat pada siswa, perlu juga memperhatikan materi
prasyarat yang telah dimiliki siswa. Dengan demikian faktor Kemampuan Awal
Matematis (KAM) yang dapat dipergunakan siswa ketika proses pembelajaran
matematika berlangsung perlu diperhatikan oleh guru. Dengan diketahuinya
kemampuan awal siswa terkait materi prasyarat dalam pembelajaran matematika,
maka seorang guru dapat mengantisipasi peranannya di dalam ruang kelas sebagai
upaya menciptakan proses pembelajaran yang mendukung terhadap pemahaman
materi yang disampaikan berdasarkan model pembelajaran yang telah dipilih dan
kemampuan matematis yang ingin dikembangkan.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukan di atas, penulis terdorong untuk
melakukan suatu penelitian tentang model pembelajaran yang diperkirakan
mampu meningkatkan kemampuan representasi dan abstraksi matematis serta selfawareness siswa SMP. Dengan demikian, judul penelitian yang diajukan adalah
“Peningkatan Kemampuan Representasi dan Abstraksi Matematis serta SelfAwareness Siswa SMP melalui Cognitive Apprenticeship Instruction”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.

Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan representasi matematis
siswa yang mendapat Cognitive Apprenticeship Instruction (CAI) lebih baik
daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional (PKv) ditinjau
dari:
(1) keseluruhan, (2) level sekolah, dan (3) kemampuan awal matematis?
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2.

Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan abstraksi matematis
siswa yang mendapat Cognitive Apprenticeship Instruction (CAI) lebih baik
daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional (PKv) ditinjau
dari:
(1) keseluruhan, (2) level sekolah, dan (3) KAM?

3.

Apakah pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh Cognitive
Apprenticeship Instruction (CAI) lebih baik daripada siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional (PKv) ditinjau dari: (1) keseluruhan, (2) level
sekolah, dan (3) kemampuan awal matematis?

4.

Apakah terdapat asosiasi antara kemampuan representasi dan kemampuan
abstraksi matematis, antara kemampuan representasi matematis dan selfawareness siswa, antara kemampuan abstraksi matematis dan self-awareness
siswa?

C. Definisi Operasional
Untuk menjadikan penelitian ini lebih terfokus pada apa yang sebetulnya
hendak diteliti, maka berikut ini disajikan beberapa istilah penting. Istilah-istilah
penting tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Kemampuan

representasi

matematis

adalah

kecakapan

siswa

mengungkapkan ide-ide matematis (masalah, pernyataan, solusi, definisi, dan
lain-lain) kedalam berbagai bentuk seperti: (1) Gambar, diagram, grafik,
atau tabel; (2) Notasi matematis, numerik/simbol aljabar; dan (3) Teks
tertulis/kata-kata sebagai interpretasi dari pikirannya.
2.

Kemampuan abstraksi matematis adalah kecakapan siswa membangun
konsep matematis yang berkesinambungan dari konkret ke abstrak yang
meliputi: menstransformasi masalah ke dalam bentuk simbol, memanipulasi
simbol, membuat generalisasi, membentuk konsep matematika terkait konsep
yang lain, dan membentuk objek matematika lebih lanjut.

3.

Self-awareness adalah suatu pemahaman terhadap diri sendiri

terkait

emosi, kekuatan, kelemahan, kebutuhan dan motivasi diri.
4.

Cognitive Apprenticeship Instruction adalah pembelajaran yang melatihkan
proses

penyelesaian

masalah

secara

bertahap

baik

tingkat
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kompleksitas,

kualitas,

maupun

kuantitas

permasalahannya

melalui

tahapan modeling, coaching, scaffolding, reflection, articulation, dan
exploration.
5.

Kemampuan awal matematis adalah pengetahuan yang dimiliki seorang siswa
sebelum pembelajaran berlangsung. Pengetahuan ini diukur melalui soal-soal
yang dibuat berdasarkan materi yang telah dipelajari oleh siswa yang
memberikan kontribusi terhadap materi yang akan dipelajari.

6.

Level sekolah adalah klasifikasi sekolah
acuan

dengan

(atas, menengah) berdasarkan

berpedoman pada data yang ditetapkan oleh Dinas

Pendidikan setempat.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Representasi Matematis
Jones dan Knuth (dalam Alhadad, 2010) mengemukakan bahwa
representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah atau
aspek dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Dalam
psikologi matematika, representasi bermakna deskripsi hubungan antara objek
dengan simbol (Hwang, Chen, Dung & Yang, 2007). Representasi yang
dimunculkan oleh siswa merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-gagasan
atau ide-ide matematis yang ditampilkan siswa dalam upayanya untuk mencari
suatu solusi dari masalah yang sedang dihadapinya (NCTM, 2000). Cai, Lane,
dan Jacabcsin (1996) memandang representasi sebagai alat yang digunakan
seseorang

untuk

mengomunikasikan jawaban atau gagasan matematis yang

bersangkutan. Cobb (1994), VonGlaserfeld (1996) mengungkapkan bahwa
konstruktivisme berkaitan dengan konstruksi mental dan representasi dari
pengetahuan yang diperoleh dari dunia nyata.
Pembelajaran menjadi bermakna ketika dalam proses pembelajarannya
siswa dihadapkan dengan permasalahan yang dihubungkan dengan dunia nyata.
Siswa seakan mengalami sendiri apa yang menjadi permasalahan yang diberikan.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa mengkonstruksi jawaban
dengan cara menghubungkan pengetahuannya dengan konsep-konsep yang telah
dipelajari. Representasi adalah cara menyederhanakan permasalahan sehingga
permasalahan tersebut mudah dimengerti untuk bisa diselesaikan.
Goldin (dalam Putri, 2015) mengemukakan bahwa, konstruksi dari
representasi, sistem representasi, dan pengembangan struktur representasional
merupakan komponen penting selama belajar matematika dan pemecahan
masalah. Rosengrant, Etkina, Heuvelen (2007) menyatakan bahwa representasi
adalah suatu proses yang melambangkan atau menyimbolkan sebuah obyek
(benda).
Melambangkan atau menyimbolkan sebuah objek adalah proses penting
dalam pemecahan

masalah.

Pemecahan masalah matematis adalah salah
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satu Kemampuan

matematis

yang

merupakan

bagian

terpenting

dalam

pembelajaran matematika yang didalamnya terdapat representasi matematis.
Hal yang harus diperhatikan siswa ketika menyelesaikan masalah matematis
diantaranya adalah siswa
diberikan.
dapat

Untuk

harus

dapat

dapat memahami

menggambarkan

memahami

permasalahan

permasalahan
tersebut,

maka

yang
siswa

atau mengilustrasikan situasi masalah baik dengan

gambar, tabel, grafik atau yang lainnya. Bahkan siswa dapat menggambarkan
situasi masalah dengan kata-kata sendiri yang lebih sederhana.
Cai, Lane, dan Jacabcsin (1996) menyatakan bahwa ragam representasi
yang sering digunakan dalam mengomunikasikan matematika antara lain berupa (1)
sajian visual seperti tabel, gambar, grafik; (2) pernyataan matematika atau notasi
matematika; (3) teks tertulis yang ditulis dengan bahasa sendiri baik formal maupun
informal, ataupun kombinasi semuanya. Beberapa representasi bersifat lebih
kongkret dan berfungsi sebagai acuan untuk konsep-konsep yang lebih abstrak dan
sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah (Rosengrant, Etkina, Heuvelen,
2007). Brenner (dalam Neria & Amit, 2004) menyatakan bahwa keberhasilan
pemecahan masalah bergantung kepada: (1) keterampilan merepresentasi masalah
seperti mengkonstruksi dan menggunakan representasi matematis dalam bentuk
kata-kata, grafik, tabel, dan persamaan-persamaan; (2) menyelesaikan masalah; dan
(3) memanipulasi simbol.
Standar

representasi

NCTM

(2000)

menetapkan

bahwa

program

pembelajaran dari pra-taman kanak-kanak sampai kelas 12 harus memungkinkan
siswa untuk:
1. menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat,
dan mengomunikasikan ide-ide matematis;
2. memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematis untuk
memecahkan masalah;
3. menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan
fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematis.
Para peneliti seperti Gray, et al. 1997, Tall 1993, Krutetskii 1976,
Carpenter, et al.1999, Gravemeijer 1994 and Thompson 1999 (dalam Harries &
Barmby, 2006) telah membahas pentingnya representasi dalam mengembangkan
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kompetensi matematika. Representasi matematis dapat digolongkan menjadi dua,
yaitu representasi eksternal dan representasi internal sebagai perwujudan dari
konsep-konsep

matematika.

Hiebert

dan

Carpenter (dalam Harries &

Barmby, 2006) menyatakan bahwa mengomunikasikan ide-ide matematis
membutuhkan representasi eksternal (mengucapkan dengan bahasa, menulis
simbol, gambar atau benda-benda fisik), sedangkan untuk berpikir tentang ide
matematis membutuhkan representasi internal.
Menurut Lesh, Post dan Behr (dalam Hwang, Chen, Dung & Yang,
2007) representasi matematis dapat dikelompokkan

dalam lima jenis,

yaitu

representasi objek dunia nyata, representasi kongkret, representasi simbol
aritmetika, representasi bahasa lisan atau verbal, representasi gambar atau grafik.
Diantara lima hal tersebut, tiga terakhir tingkatan representasinya lebih abstrak
dan lebih tinggi untuk pemecahan masalah (Johnson, 1998; Kaput, 1987; Lesh,
1987; Shio, 1993; Zhang, 1997; Milrad, 2002 dalam Hwang, Chen, Dung & Yang,
2007) yaitu:
1) Kemampuan representasi verbal (kemampuan menerjemahkan sifat
dan hubungan yang diamati dalam masalah matematis kedalam bahasa
lisan).
2) Kemampuan representasi grafis atau gambar (kemampuan
menerjemahkan masalah matematis kedalam gambar atau grafik).
3) Kemampuan
representasi
simbol
aritmetik
(kemampuan
menerjemahkan masalah matematis ke dalam rumus aritmetik).
Hasil penelitian Kalathil dan Sherin (2000) menemukan tiga hal manfaat
representasi bagi proses pembelajaran siswa, yaitu: (1) Representasi dapat
digunakan untuk memberikan informasi kepada guru dan kelas tentang bagaimana
seorang siswa berpikir tentang masalah atau konteks matematika; (2) Representasi
digunakan untuk memberikan informasi tentang pola dan kecenderungan seluruh
siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematis yang diberikan; dan (3)
Representasi dapat digunakan sebagai sarana atau alat bagi guru dan siswa untuk
mengeksplorasi pemikiran dalam memecahkan permasalahan matematis di kelas.
Brenner (dalam Neria & Amit, 2004) mengungkapkan bahwa keberhasilan
pemecahan masalah bergantung kepada: (1) keterampilan merepresentasi masalah
seperti mengkonstruksi dan menggunakan representasi matematis dalam bentuk
kata-kata, grafik, tabel, dan persamaan-persamaan; (2) menyelesaikan masalah;
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dan (3) memanipulasi simbol. Hasil penelitian yang dilakukan Bossé, Gyamfi,
Cheetham (2011) ditemukan bahwa guru percaya siswa dapat menyelesaikan
suatu permasalahan dengan cara merepresentasikan permasalahan dalam berbagai
bentuk, tergantung kreativitas dan kemampuan berpikir yang dimiliki siswa.
Berdasarkan berbagai pendapat tentang representasi matematis di atas,
indikator untuk mengukur kemampuan representasi matematis disajikan pada
Tabel 1 berikut.
Tabel 2.1
Indikator Kemampuan Representasi Matematis

No.

1.

Aspek Kemampuan
Representasi
Matematis
Representasi visual
a. diagram, grafik,
atau tabel
b. Gambar

2.

Representasi simbolik
(persamaan atau
ekspresi matematis)

3.

Representasi verbal
(kata-kata atau teks
tertulis)

Indikator
1) menyajikan data atau informasi dengan diagram,
grafik, atau tabel.
2) menggunakan diagram, grafik, atau tabel untuk
menyelesaikan masalah matematis.
1) membuat gambar untuk memperjelas masalah.
2) membuat gambar untuk menyelesaikan masalah
matematis.
1) membuat model matematis dari representasi lain
yang diberikan.
2) menggunakan model matematis untuk
menyelesaikan masalah matematis.
1) membuat situasi masalah berdasarkan data atau
representasi yang diberikan.
2) menuliskan interpretasi dari suatu representasi.
3) menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah
matematis secara sistematis.
4) menyusun cerita yang sesuai dengan representasi
yang disajikan.
5) menjawab soal dengan menggunakan kata-kata
atau teks tertulis.
6) membuat kesimpulan dari masalah matematis yang
diberikan.

Berdasarkan Tabel 2.1, indikator kemampuan representasi matematis dalam
penelitian ini yaitu: (1) Kemampuan siswa membuat model matematis; (2)
Kemampuan siswa menggambar grafik atau tabel untuk menyelesaikan sistem
persamaan linear dua variabel; (3) Kemampuan siswa menyusun cerita atau teks
tertulis berdasarkan representasi yang disajikan; (4) Kemampuan siswa membuat
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persamaan atau ekspresi matematis dari grafik yang diberikan; dan (5)
Kemampuan siswa menyelesaikan serta menyimpulkan masalah SPLDV dengan
teks tertulis.
Untuk mengevaluasi kemampuan representasi matematis siswa, digunakan
pedoman penskoran seperti tersaji pada Tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2
Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Representasi Matematis
Skor

Teks Tertulis

Visual

Ekspresi Matematis

Tidak ada jawaban
0
1

Penjelasan ditulis secara

Grafik, gambar, atau

Membuat model

matematis tetapi masih

tabel tidak lengkap.

matematis namun masih

belum tepat.
2

belum tepat.

Penjelasan ditulis secara

Grafik, gambar, atau

Membuat model

matematis tetapi belum

tabel lengkap tetapi tidak

matematis dengan tepat,

lengkap.

ada penjelasan.

namun perhitungan
dalam penyelesaian
masih belum tepat.

3

Penjelasan ditulis secara

Grafik, gambar, atau

Membuat model

matematis tetapi tidak

tabel lengkap, ada

matematis dengan tepat,

tersusun secara

penjelasan namun solusi

perhitungan dalam

sistematis.

yang diberikan belum

penyelesaian tepat,

lengkap.

namun belum tepat dalam
membuat kesimpulan.

4

Penjelasan ditulis secara

Grafik, gambar, atau

Membuat model

sistematis, logis, dan

tabel lengkap dan ada

matematis dengan tepat,

sistematis.

penjelasan serta solusi

perhitungan dalam

yang diberikan tepat.

penyelesaian tepat, dan
tepat dalam membuat
kesimpulan.

B. Abstraksi Matematis
Abstraksi di dalam matematika adalah proses untuk memperoleh intisari
konsep matematika, menghilangkan kebergantungannya pada objek-objek dunia
nyata yang pada mulanya mungkin saling terkait, dan memperumumnya sehingga
ia memiliki terapan-terapan yang lebih luas atau bersesuaian dengan penjelasan

17

abstrak lain untuk gejala yang setara (Proclus dalam Herlina, 2015). Proses
mengabstraksi merupakan suatu hal sangat penting dalam pembelajaran
matematika. Ferrari (2003) menyatakan bahwa abstraksi adalah proses dasar
dalam matematika.
Hershkowitz, et al. (dalam Mitchelmore & White, 2004) mendefinisikan
abstraksi merupakan suatu aktivitas reorganisasi vertikal konsep matematika yang
telah dikonstruksi sebelumnya melalui sebuah struktur matematika baru. Objekobjek matematika baru dikonstruksi melalui pembentukan hubungan sedemikian
hingga menemukan generalisasi, bukti, atau strategi baru pada pemecahan
masalah. Van Oers (dalam Suryana, 2012) mengatakan bahwa abstraksi dapat
dimaknai sebagai suatu proses pemusatan perhatian pada hubungan-hubungan
antara objek-objek, dan mengabaikan perbedaan kualitas dari objek-objek
tersebut. Proses pemusatan perhatian ini dapat dijelaskan sebagai sebuah
konstruksi dari sebuah objek mental yang dapat direpresentasikan sebagai sebuah
model simbolik yang abstrak. Mason (dalam Hassan & Mitchelmore, 2006)
mengklaim abstraksi dalam matematika adalah pengalaman umum, "momen yang
sangat singkat yang terjadi disekejap mata; pergeseran halus perhatian dari
melihat ekspresi sebagai ekspresi dari umum, untuk melihat ekspresi sebagai
objek atau properti”.
Mitchelmore dan White (2004) mengkaji tentang abstraksi matematis dan
abstraksi dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya teori abstraksi cenderung
berfokus pada proses pengembangan ide-ide dalam matematika. Dalam
tulisannya,

mereka

telah

mencoba

untuk

menyeimbangkannya

dengan

mengeksplorasi peran abstraksi empiris dalam pembentukan ide-ide dasar
matematika. Ini adalah proses yang sangat penting, untuk menghubungkan antara
objek dengan abstraksi. Supaya pembelajaran menjadi bermakna, proses abstraksi
dijelaskan seperti pada Gambar 2.1 berikut.
Objek matematis
Fundamental

Objek matematis lebih lanjut

Formalisasi
Matematika yang berhubungan dengan
konsep empirik

Konsep empirik

Gambar 2.1. Abstraksi (Mitchelmore & White, 2004)
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Berdasarkan Gambar

2.1, abstraksi

adalah

pembentukan konsep

matematika terkait dengan konsep empiris yang lain dan membentuk formalisasi
objek matematika secara fundamental, kemudian pembentukan abstraksi
matematika lebih lanjut. Gray dan Tall (2007) berpendapat bahwa abstraksi adalah
suatu proses alamiah dengan penuh kesadaran ketika pikiran fokus pada beberapa
aspek keadaan untuk membuat keputusan. Abstraksi adalah proses membuat
situasi konkret seperti dengan menemukan makna baru dalam rangka membangun
interkoneksi antara unsur-unsur yang berbeda dari keseluruhan (Ozmantar &
Monahagan, 2007).
Mitchelmore dan White (2007) secara garis besar membedakan abstraksi
menjadi dua jenis yaitu abstraksi empiris dan abstraksi teoritis. Abstraksi empiris
berhubungan erat dengan pengalaman empiris. Pembentukan pengertian suatu
objek yang abstrak berdasarkan pada pengalaman sosial dan fisik anak.
Sedangkan abstraksi teoritis, pembentukan konsep-konsep berdasarkan pada suatu
teori.
Piaget (dalam Gray & Tall, 2007; Ozmantar & Monahagan, 2007)
mengemukakan teori tentang abstraksi, pertama abstraksi empiris (empirical
abstraction) yang memfokuskan pada cara anak mengkonstruk arti sifat-sifat
objek. Kedua, abstraksi empiris semu (pseudo-empirical abstraction) yang
memfokuskan pada cara anak mengkonstruk arti sifat-sifat aksi pada objek.
Ketiga, abstraksi reflektif (reflective abstraction) yang memfokuskan pada ide
tentang aksi dan operasi menjadi objek tematik pada pemikiran atau asimilasi,
yang berkaitan dengan kategorisasi operasi mental dan abstraksi terhadap objek
mental. Namun dalam Bermejo dan Diaz (2007), Piaget membagi abstraksi
menjadi dua jenis, yaitu abstraksi empiris dan abstraksi reflektif. Abstraksi
empriris mempunyai fokus terhadap sifat-sifat objek dan mengabaikan yang
lainnya. Sifat-sifat tersebut dipilih berdasarkan olah rasa dan olah pikir seseorang.
Sedangkan abstraksi reflektif adalah gambaran hubungan antar objek seperti
kesamaan antar objek, perbedaan antar objek. Sifat-sifat dari objek merupakan
generalisasi dari objek tersebut sehingga proses berpikir didasarkan pada sifatsifat hasil generalisasi objek tersebut.
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Berdasarkan berbagai pendapat tentang abstraksi matematis di atas, maka
jenis abstraksi yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah abstraksi
reflektif, abstraksi empiris dan abstraksi teoritis. Indikator untuk masing-masing
jenis abstraksi disajikan pada Tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.3
Indikator Kemampuan Abstraksi Matematis
Jenis Abstraksi

Abstraksi Reflektif

Abstraksi Empiris

Abstraksi Teoritis

Indikator Kemampuan Abstraksi
1. Pengintegrasiaan dan perumusan
masalah.
2. Transformasi masalah ke dalam
bentuk simbol.
3. Membuat generalisasi.
4. Pembentukan konsep matematika
terkait konsep yang lain.
5. Pembentukan objek matematika lebih
lanjut.
6. Formalisasi objek matematika.
7. Proses memanipulasi simbol.

(Tata, 2015)

Berdasarkan Tabel 2.3, indikator kemampuan abstraksi matematis dalam
penelitian ini yaitu: (1) Kemampuan siswa membuat kalimat matematika dengan
tepat sesuai dengan situasi yang diharapkan; (2) Kemampuan siswa membuat
persamaan yang setara dari persamaan yang diberikan; (3) Kemampuan siswa
menyatakan hubungan antara konsep keliling dan luas bangun datar dengan
persamaan linear; (4) Kemampuan siswa membuat generalisasi; dan (5)
Kemampuan siswa membuat persamaan sesuai dengan situasi yang diberikan
dengan tepat.
Untuk mengevaluasi kemampuan abstraksi matematis siswa, digunakan
pedoman penskoran seperti tersaji pada Tabel 2.4 berikut.
Tabel 2.4
Pedoman Penskoran Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Indikator Kemampuan
Abstraksi Matematis

Respon Siswa terhadap Soal

Skor
0

Membuat kalimat matematika
dengan tepat sesuai dengan
situasi yang diharapkan.

Tidak ada jawaban
Membuat kalimat matematika namun sebagian masih
belum tepat.
Membuat kalimat matematika namun masih belum
lengkap.
Membuat kalimat matematika dengan lengkap, tepat,

1
2
3
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Indikator Kemampuan
Abstraksi Matematis

Membuat persamaan yang
setara dari persamaan yang
diberikan.

Menyatakan hubungan antara
konsep keliling dan luas
bangun datar dengan
persamaan linear

Membuat generalisasi

Membuat persamaan sesuai
dengan situasi yang diberikan
dengan tepat.

Respon Siswa terhadap Soal
namun penyajiannya kurang sistematis.
Membuat kalimat matematika dengan lengkap, tepat
dan penyajiannya sistematis.
Tidak ada jawaban
Membuat satu persamaan yang setara tetapi tidak
lengkap
Membuat satu persamaan yang setara dengan tepat
Membuat dua persamaan yang setara dengan tepat
Membuat tiga persamaan yang setara dengan tepat
Tidak ada jawaban
Menuliskan unsur-unsur yang diketahui
Menuliskan unsur-unsur yang diketahui dan
membuat model matematis
Menuliskan unsur-unsur yang diketahui, menuliskan
model matematis, melakukan perhitungan namun
tidak tuntas atau perhitungannya belum tepat.
Menuliskan unsur-unsur yang diketahui, menuliskan
model matematis, melakukan perhitungan dengan
tepat dan membuat kesimpulan.
Tidak ada jawaban
Jawaban kurang lengkap dan kurang jelas.
Jawaban hampir lengkap dan jelas namun penyajian
tidak sistematis.
Jawaban hampir lengkap dan jelas serta penyajian
sistematis.
Jawaban lengkap dan jelas serta penyajian tepat dan
sistematis.
Tidak ada jawaban
Membuat persamaan tetapi belum tepat.
Membuat persamaan sesuai dengan situasi yang
diberikan tetapi belum lengkap.
Membuat persamaan sesuai dengan situasi yang
diberikan hampir lengkap.
Membuat persamaan sesuai dengan situasi yang
diberikan dengan lengkap dan tepat.

Skor

4
0
1
2
3
4
0
1
2
3

4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

C. Self-awareness
Teori self- awareness pertama kali dikemukakan oleh Duval & Wicklund
pada tahun 1972 (dalam Goukens, Dewitte & Warlop, 2008). Teori ini berasal dari
pendapat atau asumsi bahwa pada waktu tertentu, perhatian dapat difokuskan pada
diri sendiri atau pada lingkungan, tetapi tidak pada keduanya pada waktu yang
bersamaan. Danim (dalam Mudana, Dharsana & Suranata, 2014) mendefinisikan
kesadaran diri adalah pemahaman nyata atas keberadaan diri sendiri (explicit
understanding that one exist). Self-awareness didefinisikan pula oleh Kelly,
Campenni, Muse-Burke (2010) yaitu self-awareness berhubungan dengan
kesehatan mental. Hamilton dan Jackson (dalam Kelly, 2010) menunjukkan
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bahwa self-awareness adalah pusat untuk mengembangkan dan memelihara
spiritual; Oleh karena itu, mungkin dianggap bahwa spiritual itu penting bagi
pengembangan dan perkembangan lanjutan dari self-awareness.
Ketika self-awareness menjadi pusat untuk mengembangkan dan
memelihara spiritual, maka seseorang akan penuh kesadaran melakukan apa yang
seharusnya dilakukan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Hal ini akan terjadi
pula pada siswa ketika proses pembelajaran matematika. Siswa yang memiliki
self-awarenes yang kuat maka akan tahu apa yang mesti dilakukan tanpa harus
selalu diingatkan oleh guru. Gibbon (dalam Morin dan Craig, 2000)
mengemukakan bahwa self-awareness dapat membuat seseorang fokus pada
perhatian terhadap aspek khusus yang sedang dipelajari.
Kesadaran diri (self-awareness) merupakan kecerdasan emosional
(Goleman, 1995 dan 1998; Boyatzis, 1999 dalam Winarno, 2008). Orang yang
memiliki kemampuan ini berarti dapat mengenali emosi dirinya. Orang ini mampu
mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan untuk memantau
perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan
pemahaman

diri.

Ketidakmampuan

untuk

mencermati

perasaan

yang

sesungguhnya akan menyebabkan seseorang berada dalam kekuasaan perasaan.
Orang yang memiliki keyakinan lebih tentang perasaannya adalah pilot yang
andal bagi kehidupannya karena mempunyai kepekaan lebih tinggi akan perasaan
yang sesungguhnya (Winarno, 2008).
Goleman (dalam Mudana, Dharsana & Suranata, 2014) mengatakan bahwa
kesadaran diri yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan
menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki
tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri

yang

kuat. Orang yang memiliki kemampuan ini berarti dapat mengenali emosi
dirinya. Bradberry &

Greaves

(dalam Tandiseru, 2015)

mendefinisikan

kesadaran diri sebagai kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri
secara tepat dan akurat dalam
berbagai situasi. Mackin (dalam Tandiseru, 2015) mengemukakan tiga hal terkait
dengan kesadaran diri, yaitu: a) emotional awareness yaitu kemampuan
mengetahui emosi apa yang sedang dilakukan, diucapkan dan dipikirkan, serta
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sadar akan bagaimana perasaaan mempengaruhi emosi, b) accurate selfawareness yaitu sadar akan kekurangan dan kelebihan, mampu belajar dari
pengalaman,

dapat

menginstropeksi

diri,

c)

self-confident

yaitu

dapat

menunjukkan apa saja yang ada pada dirinya dan dapat mengambil keputusan
untuk segala sesuatu terhadap dirinya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh
Goukens, et al. (dalam Tandiseru, 2007) bahwa seseorang yang memiliki selfawareness akan dapat menyadari siapa dirinya, apa yang dia kerjakan, dan
bagaimana keadaan lingkungannya.
Menyadari siapa diri kita adalah langkah awal mengenal diri sendiri
dengan lebih baik. Mengenal diri sendiri berarti akan mengetahui hal-hal yang
menyangkut tentang diri sendiri termasuk tugas apa yang harus dilakukan,
kelemahan apa yang harus diperbaiki, kekuatan apa yang harus terus
dikembangkan, bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan bagaimana
cara-cara belajar yang efektif untuk pengembangan diri.
Warmendan (dalam Tandiseru, 2015) mengemukakan bahwa selfawareness adalah memiliki persepsi yang jelas dari kepribadian sendiri, termasuk
kekuatan, kelemahan, pikiran, keyakinan, motivasi dan emosi. Berdasarkan
pendapat tersebut maka self-awareness menjadi penting untuk seseorang agar
mampu mengenali eksistensinya dalam hidup bermasyarakat. Seseorang menjadi
sadar akan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Sehingga dengan mengetahui
kelemahan, kekuatan, keyakinan, motivasi dan emosi menjadi dasar untuk lebih
mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Hal
ini mengandung arti bahwa betapa pentingya seseorang memiliki self-awareness
yang kuat. Menurut BPKP (Mudana, Dharsana & Suranata, 2014) memahami diri
bukan hanya salah satu syarat agar kita sukses, tetapi juga merupakan syarat agar
kita dapat bekerja bersama orang lain secara efektif. Sudah terbukti bahwa
seorang pemimpin yang sukses adalah seorang yang menyadari kekuatan dan
kelemahan dirinya. Mereka mengoptimalkan kekuatan diri dan menggunakan
kerjasama tim untuk menutup kelemahan dirinya.
Lebih lanjut BPKP (Mudana, Dharsana & Suranata, 2014) mengemukakan
manfaat Self-Awareness yaitu: 1) Memahami diri kita dalam berhubungan dengan
orang lain; 2) Mengembangkan dan mengimplementasikan kemampuan diri; 3)
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Menetapkan pilihan hidup dan karir yang akan dicapai; 4) Mengembangkan
hubungan kerja dengan orang lain; 5) Memahami nilai diversity; 6) Menigkatkan
produktivitas; 7) Meningkatkan kemampuan peran serta kita pada organisasi,
lingkungan, dan keluarga.
Suatu hal yang tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran diri, DeVito
(dalam Belmore, 2009) memberikan beberapa saran mengenai bagaimana agar
dapat meningkatkan kesadaran diri, yaitu: (1) Dialog dengan diri sendiri; (2)
Mendengarkan; (3) Mengurangi daerah buta; (4) Amatilah diri anda yang
berbeda-beda; dan (5) Memperluas daerah terbuka. Bucher (Rasheed, 2015)
mengungkapkan bahwa self-awareness melibatkan latihan otak introspeksi.
Atribut

ini mencerminkan eksplorasi kognitif pikiran sendiri, perasaan,

keyakinan, nilai-nilai, perilaku, dan umpan balik dari orang lain.
Rasheed (2015) menyatakan bahwa self-awareness adalah semakin
tahu tentang seseorang sebagai orang dan hal-hal penting

dalam

hidup

yang mempengaruhi kita dalam cara yang berbeda. Hal ini juga termasuk refleksi
tentang bagaimana sikap kita dan keyakinan dapat mempengaruhi orang lain. Jika
kita mendapatkan kesadaran hidup kita sendiri maka kita dapat memahami orang
lain yang lebih baik. Polk (2013) mengemukakan bahwa mengembangkan selfawareness sangat penting karena peningkatan pemahaman diri, orang lain, dan
pengalaman memfasilitasi kepemimpinan yang efektif.
Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas, selfawareness adalah suatu pemahaman terhadap diri sendiri terkait emosi, kekuatan,
kelemahan, kebutuhan dan motivasi diri. Dalam penelitian ini indikator selfawareness yang akan diukur adalah kesadaran siswa akan dirinya sendiri yang
meliputi kesadaran akan kekurangan dan kekuatannya; kesadaran untuk belajar
matematika; kesadaran akan apa yang harus dilakukan untuk berhasil dalam
belajar matematika dan kesadaran nilai-nilai keyakinan diri sendiri.
D. Cognitive Apprenticeship Instruction
Cognitive Apprenticeship Instruction merupakan suatu pembelajaran yang
mengkondisikan siswa untuk belajar secara bertahap baik tingkat kesukaran
maupun kompleksitasnya. Menurut Dennen and Jonassen (dalam Ellianawati,
Rusdiana, Sabandar & Rusli, 2014) cognitive apprenticeship adalah salah satu
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program pendidikan profesional yang melatihkan proses penyelesaian masalah
secara bertahap baik tingkat kompleksitas, kualitas, maupun kuantitas permasalahannya. Oliver (1999) mengemukakan bahwa cognitive apprenticeship
adalah model pembelajaran yang berdasar pada teori pemahaman terkondisi.
Model ini menyediakan langkah-langkah praktis untuk menghasilkan teori
pemahaman terkondisi. Pemahaman terkondisi adalah sebuah teori mengajar yang
menyatakan bahwa pembelajaran secara alami berkaitan dengan aktivitas,
konteks, dan budaya
(Brown, collin, & Duguid dalam Oliver, 1999).
Tahapan-tahapan pembelajaran cognitive apprenticeship (Oliver, 1999)
yaitu: (1) guru menggunakan strategi seperti ahli dalam tugas; (2) guru merancang
kegiatan yang mendorong siswa untuk mengaplikasikan strateginya; (3) aktifitas
pembelajaran harus tersituasi atau diarahkan kepada hasil yang relevan; (4) guru
mencontohkan strategi dan melatih siswa untuk mengaplikasikannya; (5) siswa
diharuskan untuk mengungkapkan pemikiran atau metode mereka dalam
memecahkan masalah; (6) siswa didorong untuk berefleksi pada dan belajar dari
pendekatan-pendekatan lain; dan (7) guru mengurangi pemberian bantuan seiring
dengan aplikasi pembelajaran siswa pada masalah yang relevan kepada diri
masing-masing siswa.
Heller dan Heller (1999) mengemukakan tiga komponen dalam
pembelajaran cognitive apprenticeship yaitu modeling, coaching dan scaffolding,
dan

fading.

Sedangkan

komponen-komponen

pembelajaran

cognitive

apprenticeship menurut Kuhn (2011) yaitu: (1) modeling; (2) coaching; (3)
articulation; (4) reflection; (5) scaffolding and fading; dan

(6) exploration.

Collins, Brown, dan Newman (1987) membagi enam metode mengajar ke dalam
tiga kelompok: tiga metode pertama (modeling, coaching, dan scaffolding)
merupakan inti pembelajaran cognitive apprenticeship, dirancang untuk
membantu siswa mendapatkan dan mengintegrasikan seperangkat keahlian
kognitif dan metakognitif melalui proses pengamatan dan sebagai pedoman dan
praktik yang mendukung.
merupakan

Dua

berikutnya

(articulation dan reflection)

metode yang dirancang untuk membantu siswa memusatkan

pengamatannya terhadap pemecahan masalah dan untuk mendapatkan akses sadar
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(dan pengendalian) terhadap strategi pemecahan masalah mereka sendiri. Metode
terakhir (exploration) bertujuan untuk mendukung secara mandiri tidak hanya
dalam menjalankan proses pemecahan masalah yang diberikan guru, namun juga
dalam mendefinisikan atau merumuskan masalah yang dipecahkan.
Cognitive apprenticeship berfokus kepada empat dimensi yang mencakup
setiap lingkungan belajar, yaitu konten, metode, runtutan, dan sosiologi (Collins,
2005). Lebih jelasnya prinsip untuk menciptakan lingkungan cognitive
apprenticeship tertera pada Tabel 2.5 berikut ini.
Tabel 2.5
Prinsip untuk Menciptakan Lingkungan Cognitive Apprenticeship
Konten

Jenis pengetahuan yang
diperlukan
untuk
keterampilan
Domain Pengetahuan
Strategi Heuristik
Strategi Kontrol

Metode

Strategi Belajar
Cara untuk memajukan
perkembangan latihan
Modeling
Coaching
Scaffolding
Articulation
Reflection
Exploration

Runtutan

Kunci untuk menyusun
aktivitas pembelajaran
Meningkatkan
kompleksitas
Meningkatkan
keberagaman
Keterampilan umum ke
khusus

konsep, fakta dan prosedur spesifik dari pelajaran
teknik umum yang dapat diaplikasikan untuk
menyelesaikan tugas
pendekatan umum untuk mengarahkan proses mencari
solusi kepada seseorang
pengetahuan tentang cara mempelajari konsep, fakta,
dan prosedur baru

guru melakukan tugas sehingga siswa dapat
memperhatikan
guru memperhatikan dan memfasilitasi sedangkan
siswa melaksanakan tugas
guru menyediakan bantuan untuk membantu siswa
melaksanakan tugas
guru mendorong siswa untuk mengartikulasikan
pengetahuan dan pemikirannya
guru membolehkan siswa untuk membandingkan
penampilannya dengan yang lain
guru mengundang siswa untuk mengusulkan dan
memecahkan masalah mereka sendiri

Pemberian tugas dengan tingkat kesulitan yang
berangsur-angsur meningkat
Berlatih dengan beragam situasi untuk menekankan
penggunaan yang luas fokus terhadap konseptualiasi
seluruh tugas sebelum melaksanakan bagianbagiannya
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Sosiologi

Karakteristik sosial dari
lingkungan belajar
Pembelajaran tersituasi
Komunitas latihan
Motivasi intrinsik
Kerjasama

siswa mempelajari konteks mengerjakan tugas-tugas
nyata
komunikasi perihal beragam cara untuk melaksanakan
tugas yang bermakna
siswa mengatur tujuan personal untuk mencari tahu
keterampilan dan solusi
siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka

(Collins, Hawkins, & Carver dalam Collins, 2005)
Berdasarkan Tabel 2.5, agar tercipta lingkungan Cognitive Apprenticeship
Instruction, maka konten, metode, runtutan dan aspek sosiologi harus menjadi
satu kesatuan yang utuh dalam proses pembelajaran. Diawali dengan
memfokuskan kepada tujuan pengetahuan yang ingin dicapai sehingga siswa
memahami tujuan mempelajari materi baru.
Selanjutnya siswa dihadapkan dengan proses pembelajaran yang
menekankan aktivitas dirinya. Siswa dan guru akan mengikuti tahapan modeling,
coaching, scaffolding, articulation, reflection dan exploration.Selama proses
pembelajaran berlangsung, siswa akan mendapatkan tugas dengan tingkat
kesulitan yang berangsur-angsur meningkat. Selain itu, siswa secara berkelompok
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Proses pembelajaran ini
menimbulkan komunikasi yang multi arah yaitu komunikasi antara siswa dengan
siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan sumber belajar.
Ghefaili (2003) mengidentifikasi empat landasan utama cognitive
apprenticeship: (1) Teori Pembelajaran Sosial Budaya; (2) Zona Pengembangan
Proksimal dari Vygotsky; (3) Kognisi Terletak; dan (4) Apprenticeship
Tradisional. Teori Pembelajaran Sosial Budaya hadir dari teori yang dikemukakan
oleh Lev Vygotsky, yakni bagaimana pembelajaran didasari oleh interaksi sosial
dan budaya. Zona Pengembangan Proksimal yang dikemukakan oleh Vygotsky
menjelaskan apa yang siswa bisa lakukan tanpa pendampingan dan apa yang bisa
mereka lakukan dengan sedikit pendampingan atau bantuan. Kognisi terletak
hadir dilandasi oleh teori sosial budaya dan didasari bahwa konteks sosial,
budaya, dan fisik dapat menentukan kognisi yang ada.
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Cave (2010) mengungkapkan ciri pembelajaran cognitive apprenticeship
yang membuatnya menjadi model instruksional yang berguna. Pertama, hubungan
antara siswa dengan ahli memungkinkan untuk pengarahan satu lawan satu yang
intensif. Bantuan yang diberikan ahli untuk para siswa dengan demikian (1)
membongkar masalah representasi internal, (2) membimbing para siswa melalui
jarak permasalahan yang ada dalam permasalahan tersebut, dan (3) berperan
sebagai contoh pemecah masalah (dengan demikian mendemonstrasikan struktur
tujuan dan subtujuan dari permasalahan dan strategi untuk menyelesaikannya).
Dalam interaksi berikutnya, ahli/pengajar menunjukkan persamaan dan perbedaan
diantara masalah-masalah. Selama itu pengajar mengamati dan menilai kemajuan
para siswa.
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka langkah-langkah
Cognitive Apprenticeship Instruction memiliki beragam sintaks menurut beberapa
versi penggagasnya, namun yang dipandang paling sesuai dengan pembelajaran
matematika adalah sintaks yang meliputi modeling, coaching, reflection,
articulation, dan exploration.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, secara garis besar langkahlangkah Cognitive Apprenticeship Instruction meliputi kegiatan awal, kegiatan
inti, dan kegiatan akhir. Adapun secara terperinci langkah pembelajarannya
sebagai berikut.
1. Kegiatan Pendahuluan
a. Pada

pertemuan

pertama,

guru

terlebih

dahulu

memberi

gambaran

tentang teknis pelaksanaan pembelajaran melalui Cognitive Apprenticeship
Instruction, pendekatan pembelajarannya, serta tugas dan aktivitas yang akan
dilakukan siswa.
b. Guru memberi apersepsi (mengarahkan siswa untuk mengingat kembali materimateri yang telah dipelajari, materi-materi yang berkaitan

dengan

materi

yang akan dipelajari) sehingga siswa termotivasi untuk belajar.
c. Guru menjelaskan manfaat setelah mempelajari materi yang akan dipelajari
siswa.
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2. Kegiatan inti
Kegiatan ini dimulai dengan mengembangkan fungsi pemikiran bahwa
siswa dituntut untuk dapat bekerja secara mandiri dan bekerja sama mempelajari
materi dan menyelesaikan tugas-tugas dalam LKS dengan bimbingan guru.
Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
a. Siswa bergabung dalam kelompok-kelompok kecil 4-5 orang yang telah
dibentuk sebelumnya.
b. Guru menyampaikan materi pembelajaran sehingga siswa dapat mengamati
dan membangun sebuah model konseptual dari proses-proses yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan tugas tersebut.
c. Guru membagikan LKS dan meminta siswa untuk menyelesaikan pemecahan
masalah yang terdapat pada LKS secara berkelompok. Selama siswa
mengerjakan, guru memberikan petunjuk, saran dan masukan, peragaan dan
mengingatkan, memantau

sambil

mengarahkan

siswa yang

mengalami

kesulitan.
d. Siswa mengerjakan soal secara berkelompok

yang terdapat dalam LKS,

kemudian siswa yang sudah mengerti dan memahami, membantu siswa lain
dalam kelompoknya. Jika mendapat kesulitan, maka guru membantu secara
bertahap sampai siswa mengerti.
e. Siswa bergantian menjelaskan pengetahuan, penalaran, dan proses pemecahan
masalah yang mereka lakukan. Siswa didukung untuk mengartikulasikan
pemikirannya terkait tugas dan pengerjaannya.
f. Siswa mendiskusikan hasil pekerjaannya untuk dapat membandingkan proses
pemecahan masalah yang mereka lakukan baik persamaan maupun
perbedaannya dengan yang dilakukan oleh guru dan siswa lainnya.
g. Siswa didorong untuk

membentuk

cara

pemecahan

masalah

mereka

sendiri. Siswa membuat kerangka pertanyaan atau permasalahan yang menarik
dan dapat mereka selesaikan.
h. Guru meminta salah satu kelompok menampilkan hasil kerja kelompoknya
dan kelompok lainnya memberikan tanggapan.
i. Guru dan siswa melakukan tanya jawab sambil mengarahkan agar siswa
menemukan jawaban atas permasalahan yang diberikan oleh guru dan yang

29

dibuat oleh siswa sendiri. Dalam proses tanya jawab, guru mendorong siswa
agar dapat memberikan jawaban dan kesimpulan penting tentang konsep yang
dipelajari.
j. Siswa yang aktif atau

berhasil

menyelesaikan permasalahan diberikan

reward.
k. Siswa yang belum aktif diberikan motivasi.
l. Guru memberikan soal-soal lain yang lebih kompleks berkaitan dengan materi
pelajaran dan siswa diminta mengerjakannya baik secara individu maupun
kelompok.
3. Kegiatan Penutup
a. Guru mengingatkan

kembali

tentang konsep-konsep penting yang telah

dipelajari.
b. Siswa membuat kesimpulan dengan panduan guru.
c. Guru memberi informasi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
dan menyampaikan bahwa pada pertemuan selanjutnya akan selalu diberikan
soal-soal untuk dikerjakan secara individual dan bekerja sama dengan
kelompok serta salah seorang siswa akan tampil ke depan kelas. Untuk itu
setiap siswa
harus mempersiapkan dirinya.
d. Guru memberi soal-soal latihan untuk dikerjakan di rumah secara individual.
E. Keterkaitan antara Cognitive Apprenticeship Instruction, Kemampuan
Representasi Matematis, Kemampuan Abstraksi Matematis, dan SelfAwareness Siswa
Pembelajaran yang bermakna adalah ketika siswa sebagai pebelajar
memegang peranan utama dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa
membangun pengetahuannya sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan dan
taraf berpikirnya. Guru

sebagai fasilitator tugasnya adalah mengarahkan dan

membantu siswa ketika siswa menghadapi kesulitan. Namun bantuan yang
diberikan guru tidak langsung pada jawaban. Hal ini sejalan dengan paham
konstruktivisme bahwa pengetahuan itu harus dibangun oleh siswa itu sendiri.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika agar
siswa memahami dan bisa memaknai apa yang dipelajarinya khusunya untuk
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siswa SMP yaitu: (1) pembelajaran dikaitkan dengan dunia nyata; (2)
permasalahan yang diberikan bersifat kontekstual; (3) permasalahan yang
diberikan berjenjang tingkat kesulitannya; (4) permasalahan yang diberikan
bervariasi; (5) siswa diberikan kebebasan mengkonstruksi jawaban; (6)
menghargai setiap jawaban siswa; dan (7) siswa bekerjasama secara kolaboratif.
Apabila hal ini dilaksanakan maka akan memupuk kesadaran diri siswa dalam
belajar matematika. Belajar matematika bukan lagi karena terpaksa, akan tetapi
karena merasa itu bagian penting yang harus dikuasainya.
Cognitive
memberikan

Apprenticeship

kesempatan

kepada

Instruction
siswa

adalah

untuk

pembelajaran

mengembangkan

yang
proses

pembelajarannya sendiri. Dalam Cognitive Apprenticeship Instruction, masalahmasalah yang diberikan adalah masalah yang berhubungan dengan dunia nyata
atau masalah-masalah kontekstual serta merupakan masalah tidak rutin. Untuk
menyelesaikan

permasalahannya

siswa

secara

bebas

terkontrol

dapat

merepresentasikannya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Guru sebagai
fasilitator membantu secara perlahan agar representasi yang dihasilkan siswa
terarah pada penyelesaian yang diharapkan. Representasi beragam dimungkinkan
terjadi selama proses penyelesaian masalah berlangsung. Sehingga dengan
sendirinya siswa memiliki kemampuan representasi matematis. Memang tidak
bisa dipungkiri untuk menyelesaikan suatu persoalan yang berhubungan dengan
konteks dunia nyata maka diharuskan memiliki kemampuan representasi
matematis.
Representasi matematis dapat menggambarkan situasi masalah menjadi
lebih sederhana dan mudah dipahami. Representasi matematis dapat berupa
gambar, grafik, tabel dan simbol-simbol matematis dalam bentuk model
matematis. Pada saat bersamaan, ketika siswa dihadapkan dengan masalah
dunia nyata dan proses penyelesaian masalah dilakukan siswa, maka selain siswa
dapat membuat representasi matematis, siswa juga telah melakukan langkah
awal dalam proses abstraksi.
Menurut Ge & Land (dalam Hong & Kim, 2015) masalah tak-rutin
membuat siswa mengaitkan

pengetahuan

matematika

abstrak

dengan

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka mampu berpikir abstrak,
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menggeneralisasi, dan menyusun masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka
belajar untuk membenahi informasi, fokus pemikiran lebih baik yang mengarah ke
pemahaman baru, dan mereka mengevaluasi cara alternatif dalam menemukan
solusi yang paling tepat.
Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam Cognitive Apprenticeship
Instruction siswa diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri dalam
menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini memupuk rasa tanggung jawab
pada diri siswa. Diawali dengan penuh tanggung jawab karena diberikan
kepercayaan dalam menyelesaikan tugas, maka kesadaran diri atau self-awareness
siswa tumbuh dengan sendirinya. Siswa saling tukar pikiran dengan siswa lainnya
dan terjadi komunikasi yang multi arah termasuk hubungan siswa dengan
lingkungan belajarnya. Ketika self-awareness siswa meningkat maka motivasi dan
kepercayaan diri siswa meningkat pula. Selain karena diberi tanggung jawab dan
kepercayaan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, siswa juga merasa
senang dan makin termotivasi karena setiap ada kesulitan selalu mendapat arahan
baik dari teman sebaya maupun dari guru.
Seorang siswa akan merasa dihargai ketika diberikan tanggung jawab dan
kepercayaan baik oleh guru maupun oleh sesama teman. Lebih lanjut dengan
inisiatif sendiri tanpa harus disuruh, siswa akan melaksanakan tugas dengan
sungguh-sungguh dan menampilkan yang terbaik.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, nampak jelas
Cognitive Apprenticeship Instruction memiliki keterkaitan yang cukup kuat serta
memberikan peluang yang besar untuk dapat meningkatkan kemampuan
representasi dan abstraksi matematis serta self-awareness siswa.
F. Teori Belajar yang Mendukung
1.

Teori Konstruktivisme Piaget
Piaget (dalam Suparno, 1997) mengemukakan bahwa teori pengetahuan itu

pada dasarnya adalah teori adaptasi pikiran kedalam realitas, seperti organisme
beradaptasi kedalam lingkungannya. Adaptasi merupakan keseimbangan antara
asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget (dalam Ruseffendi, 1988) asimilasi
adalah penyerapan informasi baru ke dalam pikiran, sedangkan akomodasi adalah
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menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga
informasi itu punya tempat.
Dalam proses pembelajaran, informasi baru yang diperoleh oleh siswa
harus betul-betul jelas sehingga dengan mudah siswa dapat menginternalisasi
pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Dengan demikian
pengetahuan yang dipelajari siswa dihubungkan dengan kehidupan nyata atau
masalah kontekstual.
2.

Teori Belajar Bermakna Ausubel
Belajar bermakna menurut Ausubel adalah suatu proses menghubungkan

informasi baru dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang pada
saat proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan bermakna ketika siswa
mampu mengasosiasikan pengalaman-pengalaman dan fakta-fakta yang ada
dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Hal ini tentu akan melekat
terhadap pola pikir siswa karena materi baru yang diterima terhubung dengan
konsep yang sudah ada dalam diri siswa.
Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran harus mampu
mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Pengembangan potensi
siswa akan memberikan efek positif terhadap kemampuan matematis siswa dan
self-awareness siswa.
3.

Teori Baruda
Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu meniru. Siswa akan

mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Baik
ketika guru menjelaskan materi baru maupun pada saat guru memberikan contoh
menyelesaikan masalah matematis. Sehingga guru harus betul-betul menjadi
model yang bisa menginsprirasi bagi para siswa.
Meniru bukan menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh guru
dan siswa lain yang sudah mengerti. Guru memberikan contoh hanya pada awal
pembelajaran selanjutnya siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan
arahan guru. Oleh karena itu, guru harus menjadi model yang profesional.
4.

Teori Vygotsky
Vygotsky adalah salah seorang tokoh konstruktivisme. Hal terpenting dari

teorinya

adalah

pentingnya

interaksi

antara

aspek

internal

dan
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eksternal pembelajaran

dengan

menekankan

aspek

lingkungan

sosial

pembelajaran. Vygotsky yakin bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa bekerja
menangani tugas tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada
dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam Zona
Perkembangan Proksimal (Zone of Proximal Development). Ide penting lain dari
Vygotsky adalah scaffolding. Scaffolding adalah pemberian sejumlah kemampuan
oleh guru kepada siswa secara bertahap dalam proses pembelajaran.
5.

Teori Bruner
Bruner (dalam Ruseffendi, 1988) merumuskan empat dalil dalam

pembelajaran matematika yaitu: (1) Dalil penyusunan: cara belajar paling baik
belajar konsep, dalil dan lain-lain dalam matematika dengan melakukan
penyusunan representasinya; (2) Dalil notasi: permulaan suatu konsep disajikan
supaya mempergunakan notasi yang sesuai dengan perkembangan mental siswa;
(3) Dalil pengkontrasan: diperlukan contoh-contoh yang banyak sehingga siswa
mampu mengetahui karakteristik konsep matematika; (4) Dalil pengaitan: agar
siswa dalam belajar matematika lebih berhasil, maka harus lebih banyak diberikan
kesempatan untuk melihat kaitan-kaitan antara topik dengan topik, antara cabang
dengan cabang matematika lainnya.
G. Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah dan studi literatur yang telah diuraikan
sebelumnya, maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:
1. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
Cognitive Apprenticeship Instruction lebih baik daripada siswa yang
memperoleh pembelajaran konvensional.
2. Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
Cognitive Apprenticeship Instruction lebih baik daripada siswa yang
memperoleh pembelajaran konvensional.
3. Self-awareness siswa yang memperoleh Cognitive Apprenticeship Instruction
lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
4. Terdapat asosiasi antara kemampuan representasi dan abstraksi matematis
siswa dan self-awareness siswa.
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Menelaah secara
menyeluruh pencapaian dan peningkatan kemampuan representasi matematis
siswa yang memperoleh Cognitive Apprenticeship

Instruction (CAI) dan

pembelajaran biasa (PB) ditinjau dari: (1) keseluruhan, (2) level sekolah, dan (3)
KAM; 2) Menelaah

secara

kemampuan abstraksi

menyeluruh

matematis

siswa

pencapaian
yang

dan

memperoleh

peningkatan
Cognitive

Apprenticeship Instruction (CAI) dan pembelajaran biasa (PB) ditinjau dari: (1)
keseluruhan, (2) level sekolah, dan (3) KAM; 3) Menelaah secara menyeluruh
kualitas pencapaian dan peningkatan self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran Cognitive

Apprenticeship Instruction (CAI) dan pembelajaran

biasa (PB) ditinjau dari: (1) keseluruhan, (2) level sekolah, dan (3) KAM; 4)
Menelaah secara menyeluruh tentang asosiasi antara kemampuan representasi
matematis, abstraksi matematis dan self-awareness siswa..

B. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi berbagai pihak diantaranya:
1) Bagi pemerintah, dapat menjadi rujukan untuk membuat kebijakan khususnya
yang berkaitan dengan matematika, dalam hal penyusunan kurikulum matematika
dan penyusunan bahan ajar matematika; 2) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat
dijadikan rujukan dalam rangka meningkatkan mutu guru dan siswa dalam
bermatematika; 3) Bagi guru, dengan tersusunnya deskripsi yang rinci dari proses
Cognitive Apprenticeship Instruction (CAI), dapat menjadi acuan ketika akan
menerapkan pembelajaran ini dan dapat dijadikan salah satu alternatif model
pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan representasi dan abstraksi
matematis serta self-awareness siswa; 4) Bagi peneliti, menjadi sarana untuk
pengembangan diri dan dijadikan sebagai acuan/referensi untuk peneliti lain yang
akan melakukan penelitian relevan dan sejenis.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Penelitian ini adalah jenis eksperimen dengan desain kelompok kontrol
pretes-postes. Menurut Ruseffendi (2010) desain kelompok kontrol pretespostes
adalah:
A

O

A

O

X

O
O

Setiap kelompok dipilih secara acak kelas (A), dan diberi pretes (O).
Selanjutnya, masing-masing kelompok tersebut diberi perlakuan, yaitu: perlakuan
X adalah Cognitive Apprenticeship Intsruction dan kelompok satunya lagi diberi
perlakukan pembelajaran konvensional. Setelah selesai proses pembelajaran,
masing-masing kelompok diberi postes (O), sehingga diperoleh gain (selisih
antara postes dengan pretes) untuk melihat pengaruh penerapan kedua
pembelajaran tersebut di atas.
Untuk melihat secara lebih mendalam pengaruh penggunaan model
pembelajaran tersebut terhadap kemampuan representasi dan abstraksi matematis
serta self-awareness siswa maka dalam penelitian ini dilibatkan faktor level
sekolah (atas, menengah) dan kemampuan awal matematis siswa (tinggi, sedang
dan rendah) dengan menggunakan Model Weiner.
B. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP di kota Bandung
Provinsi Jawa Barat yang masuk sekolah level atas dan menengah. Alasan
pemilihan siswa SMP karena memperhatikan penerapan Cognitive Apprenticeship
Instruction yang membutuhkan kemampuan berpikir, kreativitas, dan kesadaran
diri bagi yang terlibat di dalamnya. Siswa SMP khususnya kelas VIII berusia 1314 tahun, menurut Piaget pada usia ini anak sudah pada taraf berpikir formal,
sehingga relevan untuk diterapkan pada siswa tingkat SMP. Selain itu, umumnya
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siswa SMP mempunyai kemampuan berpikir matematis lebih tinggi, jika
dibanding dengan tingkat kemampuan berpikir matematis siswa SD. Dengan
demikian peneliti menetapkan bahwa penelitian ini dilaksanakan pada jenjang
Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Subyek sampel penelitian ditentukan berdasarkan purposive sampling.
Purposive sampling merupakan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu
(Sugiyono, 2009). Tujuan dilakukan pengambilan sampel seperti ini adalah agar
penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, agar subyek
yang diambil tepat sasaran sesuai dengan karakteristik Cognitive Apprenticeship
Instruction. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, peneliti mengambil
subyek dalam penelitian ini dua sekolah, yaitu satu sekolah level atas dan satu
sekolah level menengah.
Selanjutnya
level menengah

dari

dipilih

masing-masing sekolah

level atas dan sekolah

siswa kelas VIII. Dipilihnya siswa kelas VIII

dengan pertimbangan bahwa siswa di kelas ini sudah lebih homogen dalam
kemampuan dasarnya dibandingkan siswa di kelas VII. Selain itu, siswa kelas VII
dari sisi usia dan pengalaman masih lebih cenderung pada pengalaman ketika
masih di tingkat SD. Sementara tidak dipilihnya kelas IX karena ada kekhawatiran
terjadinya hambatan terhadap penelitian terkait persiapan siswa dalam
menghadapi ujian akhir.
Level sekolah ditetapkan berdasarkan acuan dengan berpedoman pada data
yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pengambilan sampel
dilakukan dengan dua langkah. Pertama, memilih dua sekolah, masing-masing
level sekolah atas dan level sekolah menengah. Kedua, memilih dua kelas VIII
yang paralel pada masing-masing sekolah tersebut, untuk ditetapkan sebagai kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
C. Variabel Penelitian
Penelitian ini mengkaji tentang penerapan pembelajaran matematika di
kelas VIII SMP, yaitu Cognitive Apprenticeship Instruction untuk melihat
pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan representasi dan abstraksi
matematis serta self-awareness siswa. Penelitian ini juga akan membandingkan
perlakuan antara Cognitive Apprenticeship Instruction dan pembelajaran biasa.
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Variabel

lain

yang juga

akan menjadi perhatian dalam penelitian ini

adalah level sekolah yakni level atas dan level menengah serta kemampuan
awal matematis siswa yakni kategori tinggi, sedang dan rendah.
Dari uraian di atas, variabel pada penelitian ini meliputi variabel bebas
yakni

Cognitive

Apprenticeship

Instruction.

Variabel

terikatnya

adalah

kemampuan representasi dan abstraksi matematis serta self-awareness siswa.
Variabel kontrolnya adalah level sekolah (atas, menengah) dan kemampuan awal
matematis siswa (tinggi, sedang, rendah).
D. Instrumen Penelitian dan Pengembangannya
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berbentuk tes dan non tes.
Untuk mengukur kemampuan representasi dan abstraksi matematis siswa
digunakan instrumen berbentuk tes kemampuan representasi dan abstraksi
matematis tipe uraian, sedangkan untuk mengukur self-awareness siswa
digunakan instrumen berbentuk non tes berupa skala self-awareness. Lembar
observasi kegiatan pembelajaran dan pedoman wawancara merupakan instrumen
non tes lainnya yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.
Langkah awal yang dilakukan adalah membuat kisi-kisi instrumen dan
merancang instrumen penelitian untuk selanjutnya dilakukan penilaian para ahli.
Berdasarkan masukan para ahli, instrumen direvisi kemudian diujicobakan kepada
siswa yang telah mendapatkan materi tersebut di sekolah yang berbeda dengan
tempat pelaksanaan penelitian. Berikut ini uraian dari masing-masing instrumen
yang digunakan:
Tabel 4.1 Hasil Tes Ujicoba Kemampuan Representasi Matematis
No.

Validitas

Reliabilitas

IK

Interpretasi

DP

Interpretasi

Sangat Tinggi

0,79

Mudah

0,42

Baik

0,820

Tinggi

0,33

Sedang

0,33

Cukup

0,869

Tinggi

0,42

Sedang

0,33

Cukup

4.

0,782

Tinggi

0,25

Sukar

0,33

Cukup

5.

0,834

Tinggi

0,41

Sedang

0,33

Cukup

1.
2.
3.

r = 0,92
(Tinggi Sekali)

rxy

Interpretasi

0,917
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Tabel 4.2 Hasil Tes Ujicoba Kemampuan Abstraksi Matematis
No.

Reliabilitas

Validitas

IK

Interpretasi

DP

Interpretasi

Tinggi Sekali

0,33

Sedang

0,50

Baik

0,959

Tinggi Sekali

0,71

Mudah

0,58

Baik

0,897

Tinggi Sekali

0,37

Sedang

0,42

Baik

4.

0,738

Tinggi

0,17

Sukar

0,33

Cukup

5.

0,932

Tinggi Sekali

0,42

Sedang

0,33

Cukup

1.
2.
3.

r = 0,92
(Tinggi Sekali)

rxy

Interpretasi

0,906

a. Skala Self-Awareness Siswa
Skala self-awareness digunakan untuk mengetahui tingkatan kesadaran
siswa akan dirinya sendiri yang meliputi: (1) kesadaran akan kekurangan dan
kekuatannya; (2) kesadaran untuk belajar matematika; (3) kesadaran akan apa
yang harus dilakukan untuk berhasil dalam belajar matematika dan (4) kesadaran
nilai-nilai keyakinan diri sendiri. Skala self-awareness matematis terdiri dari
pernyataan yang dilengkapi dengan empat pilihan jawaban yaitu sangat tidak
setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS).
Sebelum skala ini digunakan dalam penelitian, dilakukan ujicoba terbatas
pada 10 orang siswa SMP untuk mengetahui keterbacaan bahasa skala tersebut
pada taraf siswa SMP, sehingga akan diperoleh gambaran apakah pernyataanpernyataan yang terdapat pada skala self-awareness dapat dipahami siswa dengan
baik. Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil ujicoba terbatas tersebut,
selanjutnya skala self-awareness siswa diujicobakan pada siswa kelas VIII SMP.
Ujicoba ini bertujuan untuk mengetahui validitas setiap item pernyataan dan
untuk menghitung skor setiap pilihan (STS, TS, SS, SS) dari masing-masing
pernyataan pada skala self-awareness.
Pemberian skor setiap pilihan dari masing-masing pernyataan ditentukan
berdasarkan distribusi jawaban responden pada hasil ujicoba (Azwar, 2015). Skor
tiap kategori pilihan jawaban dapat berbeda tergantung dari sebaran respon siswa.
Pengolahan datanya menggunakan bantuan Microsoft Excel for Windows 2007.
b. Pedoman Observasi
Pedoman observasi digunakan untuk mengamati kegiatan siswa yang
terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam observasi ini akan dicatat
respon-respon yang muncul dari siswa berkaitan dengan situasi masalah yang
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diberikan guru ketika Cognitive Apprenticeship Instruction sedang berlangsung.
Observasi dipandang perlu untuk dideskripsikan secara rinci dalam memperkuat
pembahasan hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya.
c.

Pedoman Wawancara
Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang siswa yang mewakili kelas

sampel dan kategori sekolah dengan mempertimbangkan jawaban siswa dalam
menyelasaikan soal-soal. Setiap kelas dipilih lima orang siswa, sehingga setiap
satu sekolah ada 10 orang siswa yang diwawancara. Karena satu sekolah ada dua
kelas sampel, maka secara keseluruhan ada 20 orang siswa yang diwawancarai.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara disesuaikan dengan
pedoman wawancara yang telah dibuat, dan pertanyaan berkembang sesuai
dengan temuan di lapangan ketika melakukan diskusi dengan siswa.
E. Perangkat Pembelajaran dan Pengembangannya
Untuk melaksanakan Cognitive Apprenticeship Instruction diperlukan
perangkat pembelajaran yang sesuai dengan model tersebut, karena itu
dikembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari
pembelajaran

tersebut.

akan memperhatikan

Pengembangan

kemampuan

perangkat

representasi

dan

pembelajaran
abstraksi

juga

matematis

serta self-awareness siswa, sehingga melalui perangkat pembelajaran diharapkan
akan dapat menunjang peningkatan kemampuan tersebut.
Sebelum digunakan, perangkat pembelajaran terlebih dahulu divalidasi
oleh tiga ahli dalam pendidikan matematika. Para ahli diminta untuk menilai atau
menimbang dan memberikan saran atau masukan mengenai kesesuaian masalah
dan tugas yang terdapat pada LKS dengan tujuan yang akan dicapai pada RPP,
peran LKS untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan representasi dan
abstaksi

matematis,

kesesuaian

tuntunan

dalam

LKS

dengan

tingkat

perkembangan siswa, kesistematisan pengorganisasian LKS, peran LKS untuk
membantu siswa membangun konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika
dengan kemampuan mereka sendiri, serta kejelasan LKS dari segi bahasa dan dari
segi gambar atau representasi yang digunakan.
Setelah perangkat pembelajaran diperbaiki berdasarkan masukan para ahli,
kemudian dilakukan ujicoba terbatas pada siswa kelas VIII SMP. Ujicoba
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dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keterbacaan LKS dan sekaligus untuk
memperoleh gambaran apakah LKS dapat dipahami siswa dengan baik. Perbaikan
perangkat pembelajaran setelah ujicoba diharapkan menghasilkan perangkat
pembelajaran yang baik sehingga memperlancar jalannya proses pembelajaran
saat eksperimen dilakukan.
F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian
Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap
pelaksanaan dan tahap akhir. Ketiga tahapan tersebut disajikan pada Gambar 2
berikut.
Analisis

Pendahuluan
Studi Kepustakaan
Penyusunan Proposal Penelitian
Seminar Proposal Penelitian

Penyusunan Instrumen Penelitian

Validasi Ahli

Revisi
Ujicoba

Instrumen
Validasi

Instrumen
Tes KAM
Pretes

Pelaksanaan
Pembelajaran Biasa

Pelaksanaan
Cognitive Apprenticeship
Instruction
Postes

Wawancara
Analisis Data
Laporan Akhir Penelitian

Gambar 2.2 Tahapan Penelitian
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G. Analisis Data
Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengkaji tentang perbedaan
peningkatan kemampuan representasi dan abstraksi matematis serta selfawareness siswa antara yang memperoleh Cognitive Apprenticeship Instruction
dan pembelajaran biasa ditinjau dari level sekolah dan kemampuan awal
matematis siswa. Analisis kuantitatif juga digunakan untuk menganalisis asosiasi
antara kemampuan representasi dan abstraksi matematis dengan self-awareness
siswa.
Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan utama.
1. Analisis deskriptif dan menghitung peningkatan kemampuan representasi dan
abstraksi

matematis, yaitu dihitung dengan menggunakan rumus gain

ternormalisasi (normalized gain).
Besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain ternomalisasi (normalized
gain), yaitu:
g=

posttest score  pretest score
max imum possible score  pretest score

(Meltzer, 2002)

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan
klasifikasi dari Hake (1999), yang dapat dilihat pada Tabel 16.
Tabel 4.3
Klasifikasi Gain (g)
Besarnya g
g > 0,7
0, 3 < g  0,7

Interpretasi
Tinggi
Sedang

g  0,3

Rendah

2. Menguji persyaratan analisis statistik yang diperlukan sebagai dasar dalam
pengujian hipotesis yaitu uji normalitas masing-masing kelompok dan uji
homogenitas varians baik berpasangan maupun keseluruhan.
3. Menguji seluruh

hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Apabila uji

normalitas dan homogenitas dalam tahap dua terpenuhi maka uji hipotesis
yang akan digunakan adalah uji ANOVA 2 jalur, karena terdiri dari beberapa
faktor yaitu 2 level sekolah (atas, menengah), 3 kategori kemampuan awal
siswa (tinggi, sedang dan rendah), dan 2 pembelajaran (Cognitive
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Apprenticeship Instruction dan pembelajaran biasa). Jika uji normalitas dan
homogenitas tidak terpenuhi maka data akan dianalisis menggunakan statistik
non parametrik. Perhitungannya akan menggunakan komputer program
SPSS.20.0 for windows, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a.

Menguji normalitas skor pretes dan postes kelas eksperimen dan kelas
kontrol dengan uji Shapiro-Wilk.

b.

Menguji homogenitas dua varians antara kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol menggunakan uji Levene.

c.

Menguji hipotesis statistik dengan menggunakan uji ANOVA.

Untuk

menentukan

derajat

asosiasi

dua

variabel

dilakukan

dengan

membandingan nilai koefisien kontingensi (C) yang diperoleh dari analisis
statistik dengan menggunakan SPSS.20.0 for windows terhadap nilai C
maksimum yang dihitung dengan menggunakan rumus: Cmaks =

m 1
m

,

dengan m adalah harga minimum antara banyak baris dan banyak kolom
(Sudjana, 1995). Klasifikasi derajat asosiasi dapat dilihat pada Tabel 17.
Tabel 4.4
Klasifikasi Derajat Asosiasi
Besarnya C
C=0
0 < C < 0,20 Cmaks
0,20 Cmaks  C < 0,40 Cmaks
0,40 Cmaks  C < 0,70 Cmaks
0,70 Cmaks  C < 0,90 Cmaks
0,90 Cmaks  C < Cmaks
C = Cmaks

Klasifikasi
Tidak terdapat asosiasi
Rendah sekali
Rendah
Cukup
Tinggi
Tinggi Sekali
Sempurna
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BAB V
HASIL YANG DICAPAI

Hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah
dan tujuan penelitian akan dibahas di bawah ini. Hasil penelitian yang dipaparkan
yaitu: 1) Kemampuan awal matematis (KAM); 2) Kemampuan representasi
matematis; 3) Kemampuan abstraksi matematis; dan 4) Self-awareness siswa.
Selain itu akan dipaparkan pula interaksi antara model pembelajaran (Cognitive
Apprenticeship Intruction (CAI) dan Pembelajaran Konvensiaonal (PKV) ) dan
level sekolah (tinggi dan sedang) terhadap peningkatan kemampuan representasi
dan abstraksi matematis serta self-awareness siswa. Interaksi antara model
pembelajaran (CAI dan PKV) dan kemampuan awal matematis terhadap
peningkatan kemampuan representasi dan abstraksi matematis serta selfawareness siswa.
A. Hasil Penelitian
1.

Kemampuan Awal Matematis

1.1 Kemampuan Awal Matematis Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Rekapitulasi hasil KAM siswa berdasarkan pembelajaran dan level
sekolah meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan baku
disajikan pada Tabel 5.1 berikut.
Tabel 5.1
Rekapitulasi Hasil Kemampuan Awal Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sekolah

Tinggi
Sedang

Pembelajaran

N

CAI
PKV
CAI
PKV

33
35
36
35

Skor
Min. Maks.

20
20
10
10

70
70
65
60

RataRata

Simpangan
Baku

40.30
38.71
29.86
29.29

14.47
13.30
14.52
13.94

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.1, secara keseluruhan rata-rata KAM berdasarkan
level sekolah tinggi dan sedang yang memperoleh pembelajaran CAI lebih besar
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daripada PKV. Namun demikian keragaman dapat dilihat dari simpangan baku
antar level sekolah.
Sebelum memilih uji yang digunakan untuk memeriksa perbedaan ratarata data KAM, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas.
Untuk menguji normalitas data KAM, hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data KAM pada masing-masing level sekolah berdistribusi normal

H1

: Data KAM pada masing-masing level sekolah berdistribusi tidak normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KAM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari 𝛼 = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas
kurang dari 𝛼 = 0,05. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah
uji Shapiro-Wilk. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.
Tabel 5.2
Uji Normalitas Hasil KAM Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sekolah

Pembelajaran

N

CAI
PKV
CAI
PKV

33
35
36
35

Tinggi
Sedang

Sig. (2-tailed) Kesimpulan
0,021
0,004
0,047
0,004

H0 ditolak
H0 ditolak
H0 ditolak
H0 ditolak

Berdasarkan Tabel 5.2 terlihat bahwa nilai probabilitas (sig.) data KAM
untuk level sekolah tinggi dan sedang serta pembelajaran CAI dan pembelajaran
konvensional kurang dari taraf signifikansi 𝛼 = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Dapat
disimpulkan bahwa data KAM pada masing-masing level sekolah tidak
berdistribusi normal.
Karena data KAM berdasarkan level sekolah dan pembelajarannya tidak
berdistribusi normal, maka untuk mengetahui adanya kesamaan rata-rata KAM
berdasarkan level sekolah dan pembelajarannya digunakan uji non pararametrik
dengan menggunakan uji Mann-Whitney U, Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Tidak terdapat perbedaan rata-rata KAM antara siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI dan siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional berdasarkan level sekolah

H1

: Terdapat perbedaan rata-rata KAM antara siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI dan siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional berdasarkan level sekolah
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Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
dari 𝛼 = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari 𝛼 = 0,05. Hasil
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.3.
Tabel 5.3
Uji Kesamaan rata-rata KAM Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sekolah
Tinggi
Sedang

Pembelajaran
CAI – PKV
CAI – PKV

Uji MannWhitney U
544,500
614,500

Sig. (2-tailed) Kesimpulan
0,683
0,856

H0 diterima
H0 diterima

Berdasarkan Tabel 5.3, terlihat bahwa KAM untuk level sekolah tinggi
dan sedang serta pembelajaran memperoleh nilai probabilitas (sig.) lebih besar
dari taraf signifikan á = 0,05. Ini berarti H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat perbedaan rata-rata KAM antara siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional pada
setiap level sekolah.
Dengan melihat pada pengujian kesamaan maka dapat disimpulkan bahwa
kualitas kemampuan awal pada level sekolah tinggi, kedua kelas relatif sama
berdasarkan masing-masing kategori KAM. Begitupun pada sekolah level sedang,
kedua kelas relatif sama berdasarkan masing-masing kategori KAM. Hal ini dapat
dijadikan patokan yang baik dalam penelitian, karena bermula dengan
kemampuan awal matematis siswa yang relatif sama berdasarkan level sekolah.
1.2 Kemampuan Awal Matematis Siswa Berdasarkan Pembelajaran
Rekapitulasi hasil KAM ditinjau dari pembelajaran terdiri dari skor
minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel
4.5 berikut.
Tabel 5.4
Rekapitulasi Hasil Kemampuan Awal Matematis Siswa
Berdasarkan Pembelajaran
Pembelajaran

N

CAI
PKV

69
70

Skor
Min. Maks.

10
10

70
60

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal

Rata-Rata

Simpangan
Baku

34.86
34.00

15.31
14.34
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Berdasarkan Tabel 5.4, secara keseluruhan rata-rata KAM berdasarkan
pembelajaran CAI relatif sama dengan pembelajaran konvensional. Namun
demikian keragaman dapat dilihat daripada simpangan baku.
Sebelum memilih uji yang digunakan untuk memeriksa perbedaan ratarata data KAM maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk
menguji normalitas data KAM, maka hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data KAM pada masing-masing pembelajaran berdistribusi normal

H1

: Data KAM pada masing-masing pembelajaran berdistribusi tidak normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KAM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas
kurang dari á = 0,05. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah
uji Shapiro-Wilk. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.5
Uji Normalitas Hasil KAM Siswa Berdasarkan Pembelajaran
Pembelajaran
CAI
PKV

N
69
70

Sig. (2-tailed) Kesimpulan
0,021
H0 ditolak
0,002
H0 ditolak

Berdasarkan Tabel 5.5 terlihat bahwa nilai probabilitas (sig.) data KAM
untuk level sekolah tinggi dan sedang serta pembelajaran CAI dan PKV kurang
dari taraf signifikansi á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa
data KAM pada masing-masing pembelajaran tidak berdistribusi normal.
Karena data KAM berdasarkan pembelajarannya tidak berdistribusi
normal, maka untuk mengetahui adanya kesamaan rata-rata KAM berdasarkan
level sekolah dan pembelajarannya digunkan uji non pararametrik dengan
menggunakan uji Mann-Whitney U, Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Tidak terdapat perbedaan rata-rata KAM antara siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI dan siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional berdasarkan pembelajaran

H1

: Terdapat perbedaan rata-rata KAM antara siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI dan siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional berdasarkan pembelajaran
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Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.6.
Tabel 5.6
Uji Kesamaan Hasil KAM Siswa Berdasarkan Pembelajaran
Pembelajaran

Uji MannWhitney U

CAI
PKV

2330,000

Sig. (2-tailed) Kesimpulan
0,718

H0 diterima

Berdasarkan Tabel 4.8, terlihat bahwa KAM berdasarkan pembelajarannya
memperoleh nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari taraf signifikan á = 0,05. Ini
berarti H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata
KAM antara siswa yang memperoleh pembelajaran CAI dan siswa yang
memperoleh pembelajaran konvensional pada setiap level sekolah.
Dengan melihat pada pengujian kesamaan maka dapat disimpulkan bahwa
kualitas kemampuan awal pada masing-masing pembelajaran sama berdasarkan
masing-masing kategori KAM, ini dapat dijadikan patokan yang baik bahwa hasil
belajar yang akan diterapkan dalam penelitian setelah adanya perlakuan
pembelajaran bermula dan kemampuan awal matematis siswa yang relatif sama
berdasarkan pembelajarannya.
1.3 Kemampuan Awal Matematis Siswa Berdasarkan level Sekolah Secara
Keseluruhan
Rekapitulasi hasil KAM ditinjau dari masing-masing level sekolah tinggi
dan sedang meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan
baku disajikan pada Tabel 5.7 berikut.
Tabel 5.7
Rekapitulasi Hasil Kemampuan Awal Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Skor
Level
RataSimpangan
N
Sekolah
Rata
Baku
Min. Maks.
Tinggi
71
20
70
39,48
13,79
Sedang
68
10
65
29,58
14,14
Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
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Berdasarkan Tabel 5.6, secara keseluruhan rata-rata KAM berdasarkan
level sekolah tinggi dan sedang relatif sama. Namun demikian keragaman dapat
dilihat daripada simpangan baku.
Sebelum memilih uji yang digunakan untuk memeriksa perbedaan ratarata data KAM maka dilakukan uji normalitas, dan uji homogenitas. Untuk
menguji normalitas data KAM, maka hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data KAM pada masing-masing level sekolah berdistribusi normal

H1

: Data KAM pada masing-masing level sekolah berdistribusi tidak normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KAM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas
kurang dari á = 0,05. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah
uji Shapiro-Wilk. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.8
Uji Normalitas Hasil KAM Siswa Berdasarkan level Sekolah
Level Sekolah
Tinggi
Sedang

N
71
68

Sig. (2-tailed) Kesimpulan
0,000
H0 ditolak
0,000
H0 ditolak

Berdasarkan Tabel 5.7 terlihat bahwa nilai probabilitas (sig.) data KAM
untuk level sekolah tinggi dan sedang serta pembelajaran CAI dan PKV kurang
dari taraf signifikansi á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa
data KAM pada masing-masing level sekolah tidak berdistribusi normal.
Karena data KAM berdasarkan level sekolah tidak berdistribusi normal,
maka untuk mengetahui adanya kesamaan rata-rata KAM berdasarkan level
sekolah

dan

pembelajarannya

digunkan

uji

non

pararametrik

dengan

menggunakan uji Mann-Whitney U, Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Tidak terdapat perbedaan rata-rarta KAM antara level sekolah tinggi dan
Level sekolah sedang.

H1

: Terdapat perbedaan rata-rarta KAM antara level sekolah tinggi dan
Level sekolah sedang.
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.9.
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Tabel 5.9
Uji Kesamaan Hasil KAM Siswa Berdasarkan Level sekolah
Uji MannLevel sekolah
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Whitney U
Tinggi
1489,500
0,000
H0 ditolak
Sedang
Berdasarkan Tabel 5.9, terlihat bahwa KAM untuk level sekolah tinggi
dan sedang memperoleh nilai probabilitas (sig.) kurang dari taraf signifikan á =
0,05, ini berarti H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata
KAM antara siswa pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang.
Dengan melihat pada pengujian kesamaan maka dapat disimpulkan bahwa
pengelompokan sekolah menjadi sekolah level tinggi dan sekolah level sedang
sudah cukup relevan. Kerelevanan tersebut terlihat dari perbedaan rata-rata KAM,
sekolah level tinggi mempunyai KAM yang lebih tinggi dari sekolah level sedang.
2.

Kemampuan Representasi Matematis

2.1 Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa Secara Keseluruhan
Rekapitulasi hasil pretes kemampuan representasi matematis siswa
meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan
pada Tabel 5.10 berikut.
Tabel 5.10
Rekapitulasi Data Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran

Banyak Siswa

CAI
PKV

67
68

Skor
Min. Maks.
0.00
0.00

41.67
20.83

Rata-Rata

Simpangan
Baku

9.70
9.31

6.50
5.58

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.9, terlihat bahwa pretes kemampuan representasi
matematis siswa secara umum mempunyai rata-rata dan simpngan baku pada
kelas eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan awal representasi matematis
siswa pada kelas kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan
uji beda antar kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan
kemampuan representasi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah
sedang harus memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes.
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Uji data pretes kemampuan representasi matematis siswa yang digunakan untuk
menguji normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji
yaitu:
H0

: Data kemampuan representasi matematis siswa pada masing-masing
level sekolah berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan representasi matematis siswa pada masing-masing
level sekolah tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas hasil pretes kemampuan representasi

matematis, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan
H0 ditolak jika nilai probabilitaskurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat
dilihat pada Tabel 5.11.
Tabel 5.11
Uji Normalitas Hasil Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
CAI
67
0,000
H0 Ditolak
PKV
68
0,002
H0 Ditolak
Berdasarkan Tabel 5.11, dapat dilihat bahwa kemampuan representasi
matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini
berarti H0 ditolak. Sehingga data pretes kemampuan representasi matematis siswa
pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang tidak berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji kesamaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji
Mann-Whitney U. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Kemampuan awal representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan kemampuan awal representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Kemampuan awal representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada kemampuan awal representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.12.
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Tabel 5.12
Uji Kesamaan Hasil Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Uji MannSig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Whitney
(2-tailed)
CAI
67
2257,500
0,926
H0 diterima
PKV
68
Berdasarkan Tabel 5.12 di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan awal
representasi matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig. lebih dari á
= 0,05, ini berarti H0 diterima. Kesimpulan yang diperoleh yaitu kemampuan awal
representasi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran CAI sama dengan
kemampuan awal representasi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran
konvensional.
2.2 Prestes Kemampuan Representasi Matematis Siswa Berdasarkan Level
Sekolah

Rekapitulasi hasil KAM ditinjau dari masing-masing level sekolah tinggi
dan sedang meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan
baku disajikan pada Tabel 5.13 berikut.
Tabel 5.13
Rekapitulasi Hasil Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sekolah
Tinggi
Sedang

Pembelajaran

N (Banyak
Siswa)

CAI
PKV
CAI
PKV

33
35
34
33

Skor
Min. Maks.

RataRata

Simpangan
Baku

0.00
0.00
0.00
0.00

11.49
9.76
7.97
8.84

8.00
4.94
4.02
6.23

41.67
20.83
16.67
25.00

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 4.11, terlihat bahwa secara deskripsi kemampuan awal
representasi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan awal representasi siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
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representasi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus
memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes
kemampuan representasi matematis siswa yang digunakan untuk menguji
normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas hasil kemampuan representasi matematis, H0

diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika
nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel
5.14.
Tabel 5.14
Uji Normalitas Hasil Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Sekolah
CAI
33
0,000
H0 Ditolak
Tinggi
PKV
35
0,001
H0 Ditolak
CAI
34
0,001
H0 Ditolak
Sedang
PKV
33
0,017
H0 Ditolak
Berdasarkan Tabel 5.12, dapat dilihat bahwa pretes kemampuan
representasi matematis siswa ditinjau dari level sekolah tinggi dan level sekolah
sedang mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Sehingga
data kemampuan representasi siswa pada level sekolah tinggi dan level sekolah
sedang tidak berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji kesamaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji
Mann-Whitney U. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal representasi
matematis siswa berdasarkan level sekolah

H1

: Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal representasi matematis
siswa berdasarkan level sekolah
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Kriteria pengujian kesamaan hasil kemampuan representasi matematis, H0
diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika
nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada
Tabel 5.15.
Tabel 5.15
Uji Kesamaan Hasil Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Uji MannSig
Pembelajaran
N
kesimpulan
Sekolah
Whitney
(2-tailed)
CAI
33
Tinggi
498,000
0,315
H0 diterima
PKV
35
CAI
34
Sedang
518,000
0,578
H0 diterima
PKV
33
Berdasarkan Tabel 5.13 di atas, dapat dijelaskan bahwa pretes kemampuan
representasi matematis siswa pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang
mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Kesimpulan yang
diperoleh pada masing-masing level sekolah yaitu tidak terdapat perbedaan (sama)
rerata kemampuan awal representasi matematis siwa berdasarkan level sekolah.
2.3 Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa Berdasarkan
Kemampuan Awal Matematis
Rekapitulasi hasil data pretes kemampuan representasi matematis siswa
berdasarkan kategori KAM dan pembelajaran meliputi skor minimum, skor
maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.16 berikut.
Tabel 5.16
Rekapitulasi Hasil Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
KAM
Tinggi
Sedang
Rendah

Banyak Siswa

19
14
32
37
16
17

Skor
Min. Maks.

4.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal

16.67
20.83
41.67
25.00
25.00
16.67

Rata-Rata

Simpangan
Baku

10.96
9.23
9.38
9.46
8.85
9.07

4.44
5.21
7.26
6.26
7.12
4.48
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Berdasarkan Tabel 5.16, terlihat bahwa secara deskripsi kemampuan awal
representasi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperim lebih tinggi daripada kemampuan awal representasi siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
representasi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus
memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes
kemampuan representasi matematis siswa yang digunakan untuk menguji
normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing kategori KAM
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing kategori KAM
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)

lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitaskurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.17.
Tabel 5.17
Uji Normalitas Hasil Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
KAM
CAI
19
0,019
H0 Ditolak
Tinggi
PKV
14
0,134
H0 Diterima
CAI
32
0,000
H0 Ditolak
Sedang
PKV
37
0,046
H0 Ditolak
CAI
16
0,078
H0 Ditolak
Rendah
PKV
17
0,194
H0 Diterima
Berdasrkan Tabel 5.17, dapat dilihat bahwa kemampuan representasi
matematis siswa ditinjau dari kategori KAM tinggi pada pembelajaran CAI,
kategori KAM sedang pada pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional,
dan kategori KAM rendah pada pembelajran CAI mempunyai nilai sig. kurang
dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Sedangkan kategori KAM tinggi pada
pembelajaran konvensional dan kategori KAM rendah pada pembelajaran
konvensional mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima.
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Sehingga data kemampuan representasi matematis siswa ditinjau dari kategori
KAM tinggi pada pembelajaran CAI, kategori KAM sedang pada pembelajaran
CAI dan pembelajaran konvensional, dan kategori KAM rendah pada pembelajran
CAI tidak berdistribusi normal. Sedangkan kategori KAM tinggi pada
pembelajaran konvensional dan kategori KAM rendah pada pembelajaran
konvensional berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji kesamaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji
Mann-Whitney U. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Tidak terdapat perbedaan rerata kemampuan awal representasi matematis
siswa berdasarkan kategori KAM

H1

: Terdapat perbedaan rerata kemampuan awal representasi matematis
siswa
berdasarkan kategori KAM
Kriteria pengujian kesamaan hasil KPM, H0 diterima jika nilai probabilitas

(sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á
= 0,05. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.18.
Tabel 5.18
Uji Kesamaan Hasil Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Level
Uji MannSig
Pembelajaran
N
kesimpulan
Sekolah
Whitney
(2-tailed)
CAI
19
Tinggi
103,500
0,263
H0 diterima
PKV
14
CAI
32
Sedang
564,000
0,729
H0 diterima
PKV
37
CAI
16
Rendah
119,500
0,540
H0 diterima
PKV
17
Berdasarkan Tabel 5.18 di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan
representasi matematis siswa pada kategori KAM tinggi, kategori KAM sedang
dan kategori KAM rendah mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0
diterima. Kesimpulan yang diperoleh yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan
awal representasi matematis siwa berdasarkan kategori KAM.
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2.4 Pencapaian

Kemampuan

Representasi

Matematis

Siswa

secara

Keseluruhan
Rekapitulasi hasil pencapaian kemampuan representasi matematis siswa
meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan
pada Tabel 5.19 berikut.
Tabel 5.19
Rekapitulasi Data Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis
Siswa secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran

Banyak Siswa

Skor
Min. Maks.

Rata-Rata

Simpangan
Baku

CAI
PKV

67
68

16.67 100.00
8.33 91.67

62.25
41.79

25.92
21.57

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.19, terlihat bahwa secara deskripsi pencapaian
kemampuan representasi matematis siswa secara umum mempunyai rata-rata dan
simpangan baku pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada pencapaian
kemampuan representasi matematis siswa pada kelas kontrol. Untuk menentukan
perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar kelompok. Namun untuk
memastikan bahwa terdapat perbedaan pencapaian kemampuan representasi
matematis siswa pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang harus
memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians. Uji data pencapaian
kemampuan representasi matematis siswa yang digunakan untuk menguji
normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data pencapaian kemampuan representasi matematis siswa pada masingmasing level sekolah berdistribusi normal

H1

: Data pencapaian kemampuan representasi siswa pada masing-masing
level sekolah tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas pencapaian kemampuan representasi

matematis, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan
H0 ditolak jika nilai probabilitaskurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat
dilihat pada Tabel 5.19.
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Tabel 5.20
Uji Normalitas Hasil Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis
Siswa secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
CAI
67
0,001
H0 Ditolak
PKV
68
0,020
H0 Ditolak
Berdasrkan Tabel 5.20, dapat dilihat bahwa kemampuan representasi
matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini
berarti H0 ditolak. Sehingga data pencapaian kemampuan representasi matematis
siswa pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang tidak berdistribusi
normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji kesamaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji
Mann-Whitney U. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Pencapaian kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan pencapaian kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Pencapaian kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan
representasi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran

konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.19.
Tabel 5.19
Uji Kesamaan Hasil Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis Siswa secara
Keseluruhan dan Pembelajaran
Uji MannSig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Whitney
(2-tailed)
CAI
67
1251,000
0,000
H0 ditolak
PKV
68

Berdasarkan Tabel 5.20 di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan
representasi matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig. lebih dari á
= 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh yaitu pencapaian
kemampuan representasi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran CAI
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lebih baik daripada pencapaian kemampuan representasi matematis siwa yang
memperoleh pembelajaran konvensional.
2.5 Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis Siswa Berdasarkan
Level Sekolah
Rekapitulasi hasil pencapaian kemampuan representasi ditinjau dari
masing-masing level sekolah tinggi dan sedang meliputi skor minimum, skor
maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.21 berikut.

Level
Sekolah
Tinggi
Sedang

Tabel 5.21
Rekapitulasi Hasil Pencapaian Kemampuan
Representasi Matematis Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Skor
Rata- Simpangan
Pembelajaran
N
Baku
Min. Maks. Rata
CAI
33
16.67 100.00 70.58 23.06
PKV
35
8.33 83.33 44.05 19.60
CAI
34
16.67 100.00 54.17 26.29
PKV
33
8.33 91.67 39.39 23.55

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.21, terlihat bahwa secara deskripsi pencapaian
kemampuan representasi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan
baku pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan representasi siswa
pada kelas kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji
beda antar kelompok. Namun, untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan
kemampuan representasi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah
sedang harus memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes.
Uji data postes kemampuan representasi matematis siswa yang digunakan untuk
menguji normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji
yaitu:
H0

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
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Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)
lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitaskurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.22.
Tabel 5.22
Uji Normalitas Hasil Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis
Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Level
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Sekolah
CAI
33
0,017
H0 ditolak
Tinggi
PKV
35
0,210
H0 diterima
CAI
34
0,021
H0 ditolak
Sedang
PKV
33
0,026
H0 ditolak
Berdasrkan Tabel 5.22, dapat dilihat bahwa pencapaian kemampuan
representasi matematis siswa ditinjau dari level sekolah tinggi dan level sekolah
sedang mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Sehingga
data kemampuan representasi siswa pada level sekolah tinggi dan level sekolah
sedang tidak berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji kesamaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji
Mann-Whitney U. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Tidak terdapat perbedaan rerata kemampuan awal representasi matematis
siswa berdasarkan level sekolah

H1

: Terdapat perbedaan rerata kemampuan awal representasi matematis
siswa berdasarkan level sekolah
Kriteria pengujian kesamaan hasil KRM, H0 diterima jika nilai probabilitas

(sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á
= 0,05. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.23
Tabel 5.23
Uji Kesamaan Hasil Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Uji MannSig
Kesimpula
Pembelajaran
N
Sekolah
Whitney
(2-tailed)
n
CAI
33
Tinggi
219,000
0,000
H0 ditolak
PKV
35
CAI
34
Sedang
375,500
0,020
H0 ditolak
PKV
33
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Berdasarkan Tabel 5.23 di atas, dapat dijelaskan bahwa pretes kemampuan
representasi matematis siswa pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang
mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Kesimpulan yang
diperoleh pada masing-masing level sekolah yaitu tidak terdapat perbedaan (sama)
rerata kemampuan awal representasi matematis siwa berdasarkan level sekolah.
2.6 Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis Siswa Berdasarkan
Kemampuan Awal Matematis
Rekapitulasi hasil data pretes kemampuan representasi matematis siswa
berdasarkan kategori KAM dan pembelajaran meliputi skor minimum, skor
maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.24 berikut.
Tabel 5.24
Rekapitulasi Hasil Pencapaian Kemampuan
Representasi Matematis Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
KAM
Tinggi
Sedang
Rendah

Pembelajaran

N

Skor
Min. Maks.

CAI
PKV
CAI
PKV
CAI
PKV

19
14
32
37
16
17

37.50 100.00 84.21
25.00 91.67 60.71
16.67 100.00 57.94
8.33 83.33 40.88
16.67 87.50 44.79
8.33 62.50 28.19

RataRata

Simpangan
Baku

16.35
16.96
22.63
20.83
24.51
15.06

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.24, terlihat bahwa secara deskripsi kemampuan awal
representasi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih baik daripada kemampuan awal representasi siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
representasi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus
memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes
kemampuan representasi matematis siswa yang digunakan untuk menguji
normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing kategori KAM
berdistribusi normal
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H1

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing kategori KAM
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KRM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai
probabilitaskurang dari �〱 = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.25.
Tabel 5.25
Uji Normalitas Hasil Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis
Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
KAM
CAI
19
0,007
H0 ditolak
Tinggi
PKV
14
0,725
H0 diterima
CAI
32
0,122
H0 diterima
Sedang
PKV
37
0,187
H0 diterima
CAI
16
0,069
H0 diterima
Rendah
PKV
17
0,081
H0 diterima
Berdasrkan Tabel 5.25, dapat dilihat bahwa kemampuan representasi
matematis siswa ditinjau dari kategori KAM tinggi pada pembelajaran CAI
mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Sedangkan
kategori KAM tinggi pada pembelajaran konvensional, kategori KAM sedang
pada pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional, kategori KAM rendah
pada pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional mempunyai nilai sig.
lebih dari á = 0,05. Sehingga data kemampuan representasi siswa kategori KAM
tinggi pada pembelajaran CAI tidak berdistribusi normal, sedangkan kategori
KAM tinggi pada pembelajaran konvensional, kategori KAM sedang pada
pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional, kategori KAM rendah pada
pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional bedistribusi normal.
Karena kategori KAM tinggi berdistribusi tidak normal, dilakukan pengujian
dengan uji perbedaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji MannWhitney U. Sedangkan kategori KAM sedang dan rendah berdistribusi normal,
dilakukan uji homogenitas varians data menggunakan uji levene. Hipotesis
pengujiannya yaitu.

H0

: Pencapaian kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
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pembelajaran CAI sama dengan pencapaian kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
H1

: Pencapaian kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan
representasi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran

konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.26.
Tabel 5.26
Uji Kesamaan Hasil Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
Uji MannSig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
KAM
Whitney
(2-tailed)
CAI
Tinggi
38,500
0,001
H0 ditolak
PKV
Berdasarkan Tabel 5.26 di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan
representasi matematis siswa pada kategori KAM tinggi mempunyai nilai sig.
kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Kesimpulan yang diperoleh yaitu
pencapaian

kemampuan

representasi

matematis

siwa

yang memperoleh

pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan representasi
matematis siwa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Karena kategori
KAM sedang dan rendah berdistribusi normal maka digunakan uji homogenitas
varians data pencapaian menggunakan uji Levene. Untuk menguji homogenitas
varians, hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Data pencapaian kemampuan representasi matematis siswa pada masingMasing kategori KAM bervariansi homogen

H1

: Data pencapaian kemampuan representasi matematis siswa pada masingMasing kategori KAM tidak bervariansi homogen
Kriteria pengujian H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari á

= 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.27.
Tabel 5.27
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Uji Homogenitas Hasil pencapaian Kemampuan Representasi Matematis
Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
Uji Levene’s
Pembelajaran
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
KAM
Test (F)
CAI
Sedang
0,942
0,335
H0 diterima
PKV
Rendah
CAI
7,236
0,011
H0 ditolak
PKV
Berdasarkan Tabel 5.27 Di atas, dapat dijelaskan bahwa data pencapaian
kemampuan representasi matematis siswa pada kategori KAM sedang mempunyai
nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sedangkan data pencapaian
kemampuan representasi matematis siswa pada kategori rendah mempunyai nilai
sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data
pencapaian kemampuan reprsentasi siswa pada kategori KAM sedang bervariansi
homogen. Sedangkan data pencapaian kemampuan reprsentasi siswa pada
kategori KAM rendah tidak bervariansi homogen. Selanjutnya untuk mengetahui
perbedaan rerata data pencapaian kemampuan representasi matematis siswa
kategori KAM sedang menggunakan Uji-t, sedangkan pada kategori KAM rendah
menggunakan Uji-t’. Hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Pencapaian kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan pencapaian kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Pencapaian kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan
representasi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran

konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.28.
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Tabel 5.28
Uji Kesamaan Hasil Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
Sig.
Pembelajaran Uji-t Uji-t’
Kesimpulan
KAM
(2-tailed)
CAI
Sedang
3,260
0,002
H0 ditolak
PKV
CAI
Rendah
2,361
0,028
H0 ditolak
PKV
Berdasarkan Tabel 5.28 di atas dapat dijelaskan bahwa data pencapaian
kemampuan representasi matematis siswa dengan pembelajaran CAI dan
pembelajaran konvensional pada kategori KAM sedang dan kategori KAM rendah
mempunyai nilai sig, kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang
diperoleh yaitu pencapaian kemampuan representasi matematis siswa yang
memperoleh pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan
representasi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
2.7 Peningkatan

Kemampuan

Representasi

Matematis

Siswa secara

Keseluruhan
Rekapitulasi hasil peningkatan kemampuan representasi matematis siswa
meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan
pada Tabel 5.29 berikut.
Tabel 5.29
Rekapitulasi Data Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis
Siswa secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran

Banyak Siswa

CAI

67

PKV

68

Data
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain

Min.
0.00
16.67
0.09
0.00
8.33
0.00

Skor
Maks.
41.67
100.00
1.00
20.83
91.67
0.91

RataRata
9.70
62.25
0.59
9.31
41.79
0.36

Simpangan
Baku
6.50
25.92
0.27
5.58
21.57
0.23

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.29, terlihat bahwa secara deskripsi peningkatan
representasi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan awal representasi siswa pada kelas
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kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
representasi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus
memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes
kemampuan representasi matematis siswa yang digunakan untuk menguji
normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KPM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai
probabilitaskurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.30.
Tabel 5.30
Uji Normalitas Hasil Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
CAI
67
0,004
H0 Ditolak
PKV
68
0,035
H0 Ditolak
Berdasrkan Tabel 5.30, dapat dilihat bahwa kemampuan representasi
matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini
berarti H0 ditolak. Sehingga data kemampuan representasi siswa pada level
sekolah tinggi dan level sekolah sedang tidak berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji kesamaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji
Mann-Whitney U. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan peningkatan kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
representasi
konvensional

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran
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Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.31.
Tabel 5.31
Uji Kesamaan Hasil Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis
Siswa secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Uji MannSig
Kesimpula
Pembelajaran
N
Whitney
(2-tailed)
n
CAI
67
1217,500
0,000
H0 ditolak
PKV
68
Berdasarkan Tabel 5.31 di atas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig
.kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh yaitu
peningkatan kemampuan representasi matematis siwa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan representasi
matematis siwa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
2.8 Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Berdasarkan
Level Sekolah
Rekapitulasi hasil peningkatan kemampuan representasi ditinjau dari
masing-masing level sekolah tinggi dan sedang meliputi skor minimum, skor
maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.32 berikut.
Tabel 5.32
Rekapitulasi Hasil Peningkatan Kemampuan
Representasi Matematis Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sekolah

Pembelajaran

N

CAI

33

PKV

35

CAI

34

PKV

33

Tinggi

Sedang

Data

Skor
Min. Maks.

RataRata

Simpangan
Baku

Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain

0.00 41.67
16.67 100.00
0.09
1.00
0.00 20.83
8.33 83.33
0.00
0.80
0.00 16.67
16.67 100.00
0.09
1.00
0.00 25.00
8.33 91.67
0.04
0.91

11.49
70.58
0.67
9.76
44.05
0.38
7.97
54.17
0.51
8.84
39.39
0.33

8.00
23.06
0.24
4.94
19.60
0.20
4.02
26.29
0.28
6.23
23.55
0.25
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Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.32, terlihat bahwa secara deskripsi peningkatan
kemampuan representasi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan
baku pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan representasi siswa
pada kelas kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji
beda antar kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan
kemampuan representasi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah
sedang harus memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes.
Uji data pretes kemampuan representasi matematis siswa yang digunakan untuk
menguji normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji
yaitu:
H0

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KPM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas
kurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.33.
Tabel 5.33
Uji Normalitas Hasil Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis
Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Level
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Sekolah
CAI
33
0,067
H0 diterima
Tinggi
PKV
35
0,647
H0 diterima
CAI
34
0,040
H0 ditolak
Sedang
PKV
33
0,013
H0 ditolak
Berdasrkan Tabel 5.33, dapat dilihat bahwa peningkatan kemampuan
representasi matematis siswa ditinjau dari level sekolah sedang mempunyai nilai
sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Sedangakan peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa ditinjau dari level sekolah tinggi
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mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sehingga data
peningkatan kemampuan representasi siswa pada level sekolah sedang tidak
berdistribusi normal, sedangkan peningkatan kemampuan representasi siswa pada
level sekolah tinggi berdistribusi normal.
Karena level sekolah sedang tidak berdistribusi normal, maka dilakukan
uji peningkatan menggunakan uji statistik non parametrik yaitu Uji MannWhitney U. Sedangkan level sekolah tinggi berdistribusi normal, dilakukan uji
homogenitas varians data peningkatan menggunakan uji Levene. Hipotesis
pengujian yaitu:
H0

: Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan peningkatan kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
representasi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran

konvensional
Kriteria pengujian kesamaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.34.
Tabel 5.34
Uji Kesamaan Hasil Pretes Kemampuan Representasi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Uji MannSig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Sekolah
Whitney
(2-tailed)
CAI
34
Sedang
368,000
0,015
H0 ditolak
PKV
33
Berdasarkan Tabel 5.34 di atas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa pada level sekolah sedang mempunyai
nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh
peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Karena level
sekolah tinggi berdistribusi normal maka digunakan uji homogenitas varians data
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peningkatan menggunakan uji Levene. Untuk menguji homogenitas varians,
hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Data peningkatan kemampuan representasi matematis pada masingmasing level sekolah bervariansi homogen

H0

: Data peningkatan kemampuan representasi matematis pada masingmasing level sekolah tidak bervariansi homogen
Kriteria pengujian homogenitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.35.
Tabel 5.35
Uji Homogenitas Hasil Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis
Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Level
Uji Levene’S
Sig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Sekolah
Test (F)
(2-tailed)
CAI
33
Tinggi
0,606
0,439
H0 ditolak
PKV
35
Berdasarkan Tabel 5.35 di atas, dapat dijelaskan bahwa data peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa dengan pembelajaran CAI dan
pembelajaran konvensional pada level sekolah tinggi mempunyai nilai sig. lebih
besar dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data
peningkatan kemampuan representasi matematis pada level sekolah tinggi
bervariansi

homogen.

Selanjutnya

untuk

mengetahui

perbedaan

rerata

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa level sekolah tinggi
digunkan Uji-t, hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan peningkatan kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
representasi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran

konvensional
Kriteria pengujian kesamaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.36
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Tabel 5.36
Uji Kesamaan Hasil Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis
Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sekolah

Pembelajaran

N

Uji-t

Sig
(2-tailed)

Kesimpulan

Tinggi

CAI
PKV

34
33

5,294

0,000

H0 ditolak

Berdasarkan Tabel 5.36 di atas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa pada level sekolah tinggi mempunyai
nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh
peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
2.9 Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Berdasarkan
Kemampuan Awal Matematis
Rekapitulasi hasil data pretes kemampuan representasi matematis siswa
berdasarkan kategori KAM dan pembelajaran meliputi skor minimum, skor
maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.37 berikut.
Tabel 5.37
Rekapitulasi Hasil Peningkatan Kemampuan
Representasi Matematis Siswa Berdasarkan Kategori KAM
KAM

Pembelajaran

N

CAI

19

PKV

15

CAI

32

PKV

36

CAI

16

PKV

17

Tinggi

Sedang

Rendah

Data
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal

Min.
4.17
37.50
0.32
0.00
25.00
0.22
0.00
16.67
0.09
0.00
8.33
0.00
0.00
16.67
0.09
0.00
8.33
0.04

Skor
Maks.
16.67
100.00
1.00
20.83
91.67
0.91
41.67
100.00
1.00
25.00
83.33
0.80
25.00
87.50
0.83
16.67
62.50
0.55

RataRata
10.96
84.21
0.83
9.23
60.71
0.58
9.38
57.94
0.54
9.46
40.88
0.34
8.85
44.79
0.41
9.07
28.19
0.21

Simpangan
Baku
4.44
16.35
0.18
5.21
16.96
0.18
7.26
22.63
0.24
6.26
20.83
0.21
7.12
24.51
0.25
4.48
15.06
0.16
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Berdasarkan Tabel 5.37, terlihat bahwa secara deskripsi kemampuan awal
representasi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih besar daripada kemampuan awal representasi siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
representasi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus
memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes
kemampuan representasi matematis siswa yang digunakan untuk menguji
normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing kategori KAM
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan representasi siswa pada masing-masing kategori KAM
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)

lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.38.
Tabel 5.38
Uji Normalitas Hasil Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis
Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori KAM
Tinggi
Sedang
Rendah

Pembelajaran
CAI
PKV
CAI
PKV
CAI
PKV

N
19
14
32
37
16
17

Sig. (2-tailed)
0,011
0,560
0,360
0,247
0,139
0,064

Kesimpulan
H0 ditolak
H0 diterima
H0 diterima
H0 diterima
H0 diterima
H0 diterima

Berdasrkan Tabel 5.38, dapat dilihat bahwa kemampuan representasi
matematis siswa ditinjau dari kategori KAM tinggi pada pembelajaran CAI
mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Sedangkan
kategori KAM tinggi pada pembelajaran konvensional, kategori KAM sedang
pada pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional, kategori KAM rendah
pada pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional mempunyai nilai sig.
lebih dari á = 0,05. Sehingga data kemampuan representasi siswa kategori KAM
tinggi pada pembelajaran CAI tidak berdistribusi normal, sedangkan kategori
KAM tinggi pada pembelajaran konvensional, kategori KAM sedang pada
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pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional, kategori KAM rendah pada
pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional bedistribusi normal.
Karena kategori KAM tinggi berdistribusi tidak normal, dilakukan pengujian
dengan uji perbedaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji MannWhitney U. Sedangkan kategori KAM sedang dan rendah berdistribusi normal,
dilakukan uji homogenitas varians data menggunakan uji levene. Hipotesis
pengujiannya yaitu.
H0

: Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan peningkatan kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
representasi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran

konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.39.
Tabel 5.39
Uji Kesamaan Hasil Peningkatan Kemampuan Representasi Matematis
Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
Uji MannSig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
KAM
Whitney
(2-tailed)
CAI
19
Tinggi
38,500
0,001
H0 ditolak
PKV
14
Berdasarkan Tabel 5.39 di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan
representasi matematis siswa pada kategori KAM tinggi mempunyai nilai sig.
kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh yaitu
peningkatan kemampuan representasi matematis siwa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan representasi
matematis siwa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Karena kategori
KAM sedang dan rendah berdistribusi normal maka digunakan uji homogenitas
varians data peningkatan menggunakan uji Levene. Untuk menguji homogenitas
varians, hipotesis pengujiannya yaitu:
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H0

: Data peningkatan kemampuan representasi matematis siswa pada
masing-masing kategori KAM bervariansi homogen

H1

: Data peningkatan kemampuan representasi matematis siswa pada
masing-masing kategori KAM tidak bervariansi homogen
Kriteria pengujian H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari á

= 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.40.
Tabel 5.40
Uji Homogenitas Hasil peningkatan Kemampuan Representasi Matematis
Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori KAM

Pembelajaran

Sedang
Rendah

CAI
PKV
CAI
PKV

Uji Levene’s
Test (F)

Sig. (2-tailed)

Kesimpulan

0,910

0,344

H0 diterima

6,019

0,020

H0 ditolak

Berdasarkan Tabel 5.40 di atas, dapat dijelaskan bahwa data peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa pada kategori KAM sedang mempunyai
nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sedangkan data peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa pada kategori rendah mempunyai nilai
sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data
peningkatan kemampuan reprsentasi siswa pada kategori KAM sedang bervariansi
homogen. Sedangkan data peningkatan kemampuan reprsentasi siswa pada
kategori KAM rendah tidak bervariansi homogen. Selanjutnya untuk mengetahui
perbedaan rerata data peningkatan kemampuan representasi matematis siswa
kategori KAM sedang menggunakan Uji-t, sedangkan pada kategori KAM rendah
menggunakan Uji-t’. Hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan peningkatan kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
representasi
konvensional

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran
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Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.41.
Tabel 5.41
Uji Kesamaan Hasil peningkatan Kemampuan Representasi Matematis
Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
KAM

Pembelajaran
CAI
PKV
CAI
PKV

Sedang
Rendah

Uji-t

Uji-t’

3,451
2,643

Sig.
(2-tailed)

Kesimpulan

0,001

H0 ditolak

0,014

H0 ditolak

Berdasarkan Tabel 5.41 di atas dapat dijelaskan bahwa data peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa dengan pembelajaran CAI dan
pembelajaran konvensional pada kategori KAM sedang dan kategori KAM rendah
mempunyai nilai sig, kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang
diperoleh yaitu peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang
memperoleh pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
representasi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
3.

Kemampuan Abstraksi Matematis

3.1 Pretes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa Secara Keseluruhan
Rekapitulasi hasil pretes kemampuan abstraksi matematis siswa meliputi
skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada
Tabel 5.42 berikut.
Tabel 5.42
Rekapitulasi Data Pretes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran

Banyak Siswa

CAI
PKV

67
68

Min.
0.00
0.00

Skor
Maks.
25
20

Rata-Rata
7,09
8,38

Simpangan
Baku
5,09
5.49

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.42, terlihat bahwa secara deskripsi pretes abstraksi
siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas eksperimen

75

tidak lebih baik daripada kemampuan awal abstraksi siswa pada kelas kontrol.
Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar kelompok.
Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan abstraksi
matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus memenuhi syarat
normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes kemampuan
abstraksi matematis siswa yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu
dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KPM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai
probabilitaskurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.43.
Tabel 5.43
Uji Normalitas Hasil Pretes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
CAI
67
0,000
H0 Ditolak
PKV
68
0,000
H0 Ditolak
Berdasrkan Tabel 5.43, dapat dilihat bahwa kemampuan abstraksi
matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini
berarti H0 ditolak. Sehingga data kemampuan abstraksi siswa secara keseluruhan
tidak berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji kesamaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji
Mann-Whitney U. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Kemampuan awal abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan pretes kemampuan awal abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Kemampuan awal abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada kemampuan awal abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
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Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.44.
Tabel 5.44
Uji Kesamaan Hasil Pretes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa secara
Keseluruhan dan Pembelajaran
Uji MannSig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Whitney
(2-tailed)
CAI
67
1945,000
0,120
H0 diterima
PKV
68
Berdasarkan Tabel 5.44 di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan awal
abstraksi matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig. lebih dari á =
0,05, ini berarti H0 diterima. Kesimpulan yang diperoleh yaitu kemampuan awal
abstraksi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran CAI sama dengan
kemampuan awal abstraksi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran
konvensional.
3.2 Prestes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan Level
Sekolah
Rekapitulasi hasil KAM ditinjau dari masing-masing level sekolah tinggi
dan sedang meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan
baku disajikan pada Tabel 5.45 berikut.
Tabel 5.45
Rekapitulasi Hasil Pretes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sekolah
Tinggi
Sedang

Pembelajaran

N

CAI
PKV
CAI
PKV

33
35
34
33

Skor
Min. Maks.

0
0
0
0

25
20
20
20

RataRata

Simpangan
Baku

8.03
9.43
6.18
7.27

5.44
4.82
4.62
6.01

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.45, terlihat bahwa secara deskripsi kemampuan awal
abstraksi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen tidak lebih besar daripada kemampuan awal abstraksi siswa pada
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kelas kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda
antar kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan
kemampuan abstraksi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang
harus memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data
pretes kemampuan abstraksi matematis siswa yang digunakan untuk menguji
normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)

lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.46.
Tabel 5.46
Uji Normalitas Hasil Pretes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Sekolah
CAI
33
0,000
H0 Ditolak
Tinggi
PKV
35
0,004
H0 Ditolak
CAI
34
0,000
H0 Ditolak
Sedang
PKV
33
0,000
H0 Ditolak
Berdasrkan Tabel 5.46, dapat dilihat bahwa pretes kemampuan abstraksi
matematis siswa ditinjau dari level sekolah tinggi dan level sekolah sedang
mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Sehingga data
kemampuan abstraksi siswa pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang
tidak berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji kesamaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji
Mann-Whitney U. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Tidak terdapat perbedaan rerata kemampuan awal abstraksi matematis
siswa berdasarkan level sekolah

H1

: Terdapat perbedaan rerata kemampuan awal abstraksi matematis siswa
berdasarkan level sekolah
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Kriteria pengujian kesamaan hasil KPM, H0 diterima jika nilai probabilitas
(sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á
= 0,05. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.47.
Tabel 5.47
Uji Kesamaan Hasil Pretes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Uji MannSig
Pembelajaran
N
kesimpulan
Sekolah
Whitney
(2-tailed)
CAI
33
Tinggi
463,500
0,141
H0 diterima
PKV
35
CAI
34
Sedang
518,500
0,562
H0 diterima
PKV
33
Berdasarkan Tabel 5.47 di atas, dapat dijelaskan bahwa pretes kemampuan
abstraksi matematis siswa pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang
mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Kesimpulan yang
diperoleh pada masing-masing level sekolah yaitu tidak terdapat perbedaan (sama)
rerata kemampuan awal abstraksi matematis siwa berdasarkan level sekolah.
3.3 Pretes

Kemampuan

Abstraksi

Matematis

Siswa

Berdasarkan

Kemampuan Awal Matematis
Rekapitulasi hasil data pretes kemampuan abstraksi matematis siswa
berdasarkan kategori KAM dan pembelajaran meliputi skor minimum, skor
maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.48 berikut.
Tabel 5. 48
Rekapitulasi Hasil Pretes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
KAM
Tinggi
Sedang
Rendah

Pembelajaran

N

CAI
PKV
CAI
PKV
CAI
PKV

19
14
30
36
18
18

Skor
Min. Maks.

0
0
0
0
0
0

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal

20
20
25
20
10
20

RataRata

Simpangan
Baku

9.47
11.43
7.00
8.06
4.72
6.67

5.24
6.33
5.66
4.97
2.08
5.14
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Berdasarkan Tabel 5.48, terlihat bahwa secara deskripsi kemampuan awal
abstraksi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih kecil dari/ daripada kemampuan awal abstraksi siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
abstraksi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus
memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes
kemampuan abstraksi matematis siswa yang digunakan untuk menguji normalitas
data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing kategori KAM
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing kategori KAM
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)

lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitaskurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.49.
Tabel 5.49
Uji Normalitas Hasil Pretes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
KAM
CAI
19
0,035
H0 Ditolak
Tinggi
PKV
14
0,253
H0 Diterima
CAI
30
0,000
H0 Ditolak
Sedang
PKV
36
0,004
H0 Ditolak
CAI
18
0,000
H0 Ditolak
Rendah
PKV
18
0,010
H0 Ditolak
Berdasrkan Tabel 5.49, dapat dilihat bahwa kemampuan abstraksi
matematis siswa ditinjau dari kategori KAM tinggi pada pembelajaran CAI,
kategori KAM sedang pada pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional,
dan kategori KAM rendah pada pembelajran CAI dan pembelajaran konvensional
mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Sedangkan
kategori KAM tinggi pada pembelajaran konvensional mempunyai nilai sig. lebih
dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sehingga data kemampuan abstraksi
matematis siswa ditinjau dari kategori KAM tinggi pada pembelajaran CAI,
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kategori KAM sedang pada pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional,
dan kategori KAM rendah pada pembelajran CAI dan pembelajaran konvensional
tidak berdistribusi normal. Sedangkan kategori KAM tinggi pada pembelajaran
konvensional berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji kesamaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji
Mann-Whitney U. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Tidak terdapat perbedaan rerata kemampuan awal abstraksi matematis
siswa berdasarkan kategori KAM

H1

: Terdapat perbedaan rerata kemampuan awal abstraksi matematis siswa
berdasarkan kategori KAM
Kriteria pengujian kesamaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.50.
Tabel 5.50
Uji Kesamaan Hasil Pretes Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Level
Sekolah

Pembelajaran

N

CAI
PKV
CAI
PKV
CAI
PKV

19
14
30
36
18
18

Tinggi
Sedang
Rendah

Uji MannWhitney

Sig
(2-tailed)

kesimpulan

107,500

0,334

H0 diterima

455,500

0,250

H0 diterima

129,500

0,219

H0 diterima

Berdasarkan Tabel 5.50 di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan abstraksi
matematis siswa pada kategori KAM tinggi, kategori KAM sedang dan kategori
KAM rendah mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima.
Kesimpulan yang diperoleh yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan awal
abstraksi matematis siwa berdasarkan kategori KAM.

3.4 Pencapaian

Kemampuan

Abstraksi

Matematis

Siswa

secara

Keseluruhan
Rekapitulasi hasil pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa
meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan
pada Tabel 5.51 berikut.
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Tabel 5.51
Rekapitulasi Data Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis
Siswa secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran

Banyak Siswa

CAI
PKV

67
68

Skor
Min. Maks.

10
10

95
85

Rata-Rata

Simpangan
Baku

53.36
39.41

19.45
17.84

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.51, terlihat bahwa secara deskripsi pencapaian
abstraksi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih tinggidaripada kemampuan awal abstraksi siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
abstraksi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus
memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes
kemampuan abstraksi matematis siswa yang digunakan untuk menguji normalitas
data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KPM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai
probabilitaskurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.52.

Tabel 5.52
Uji Normalitas Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
CAI
67
0,622
H0 diterima
PKV
68
0,053
H0 diterima
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Berdasrkan Tabel 5.52, dapat dilihat bahwa kemampuan abstraksi
matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini
berarti H0 diterima. Sehingga data kemampuan abstraksi matematis siswa secara
keseluruhan berdistribusi normal.
Karena data pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa secara
keseluruhan berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas varians
menggunakan uji Levene. Untuk menguji homogenitas varians, hipotesis
pengujiannya yaitu:
H0

: Data pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa secara
keseluruhan
bervariansi homogen

H1

: Data pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa secara
keseluruhan
Tidak bervariansi homogen
Kriteria pengujian H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari á

= 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.53.
Tabel 5.53
Uji Homogenitas Hasil pencapaian Kemampuan Representasi Matematis
Siswa secara keseluruhan
Pembelajaran

Uji Levene’s
Test (F)

Sig. (2-tailed)

Kesimpulan

CAI
PKV

0,270

0,604

H0 diterima

Berdasarkan Tabel 5.53 di atas, dapat dijelaskan bahwa data pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig.
lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data
pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa secara keseluruhan bervariansi
homogen. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rerata data pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa secara keseluruhan menggunakan Uji-t.
Hipotesis pengujiannya yaitu:
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H0

: Pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.54.
Tabel 5.54
Uji Kesamaan Hasil Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Sig
Kesimpula
Pembelajaran
N
Uji-t
(2-tailed)
n
CAI
67
4,343
0,000
H0 ditolak
PKV
68
Berdasarkan Tabel 5.54 di atas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan abstraksi
matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini
berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh yaitu pencapaian kemampuan
abstraksi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran CAI lebih baik daripada
pencapaian kemampuan abstraksi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran
konvensional.
3.5 Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan Level
Sekolah
Rekapitulasi hasil pencapaian kemampuan abstraksi ditinjau dari masingmasing level sekolah tinggi dan sedang meliputi skor minimum, skor maksimum,
rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.55 berikut.
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Level
Sekolah
Tinggi
Sedang

Tabel 5.55
Rekapitulasi Hasil Pencapaian Kemampuan
Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Skor
Rata- Simpangan
Pembelajaran
N
Baku
Min. Maks. Rata
CAI
33
10
90
58.64
17.38
PKV
35
10
80
41.71
35.00
CAI
34
15
95
48.24
20.22
PKV
33
10
85
36.97
20.50

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.55, terlihat bahwa secara deskripsi pencapaian
kemampuan abstraksi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku
pada kelas eksperimen lebih besar daripada kemampuan abstraksi siswa pada
kelas kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda
antar kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan
kemampuan abstraksi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang
harus memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data
pretes kemampuan abstraksi matematis siswa yang digunakan untuk menguji
normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KPM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai
probabilitaskurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.57.
Tabel 5.57
Uji Normalitas Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Sekolah
CAI
33
0,235
H0 diterima
Tinggi
PKV
35
0,254
H0 diterima
CAI
34
0,188
H0 diterima
Sedang
PKV
33
0,014
H0 ditolak
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Berdasrkan Tabel 5.57, dapat dilihat bahwa pencapaian kemampuan
abstraksi matematis siswa ditinjau dari level sekolah tinggi pada pembelajaran
CAI dan pembelajaran konvensional serta level sekolah sedang pada pembelajaran
CAI mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sedangkan
pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa ditinjau dari level sekolah
sedang pada pembelajaran konvensional mempunyai nilai sig. kurang dari á =
0,05, ini berarti H0 ditolak. Sehingga data kemampuan abstraksi siswa pada level
sekolah tinggi pada pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional serta level
sekolah sedang pada pembelajaran CAI berdistribusi normal. Sedangkan
pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa ditinjau dari level sekolah
sedang pada pembelajaran konvensional tidak berdistribusi normal.
Karena level sekolah sedang tidak berdistribusi normal, maka dilakukan
uji pencapaian menggunakan uji statistik non parametrik yaitu Uji Mann-Whitney
U. Sedangkan level sekolah tinggi berdistribusi normal, dilakukan uji
homogenitas varians data pencapaian menggunakan uji Levene. Hipotesis
pengujian yaitu:
H0

: Pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian kesamaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.58
Tabel 5.58
Uji Kesamaan Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Uji MannSig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Sekolah
Whitney
(2-tailed)
CAI
34
Sedang
375,500
0,019
H0 ditolak
PKV
33
Berdasarkan Tabel 5.58 di atas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa pada level sekolah sedang mempunyai
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nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh
pencapaian

kemampuan

abstraksi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Karena level
sekolah tinggi berdistribusi normal maka digunakan uji homogenitas varians data
pencapaian menggunakan uji Levene. Untuk menguji homogenitas varians,
hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Data pencapaian kemampuan abstraksi matematis pada masingmasing level sekolah bervariansi homogen

H0

: Data pencapaian kemampuan abstraksi matematis pada masingmasing level sekolah tidak bervariansi homogen
Kriteria pengujian homogenitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.59.
Tabel 5.59
Uji Homogenitas Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Uji Levene’S
Sig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Sekolah
Test (F)
(2-tailed)
CAI
33
Tinggi
0,190
0,665
H0 ditolak
PKV
35
Berdasarkan Tabel 5.59 di atas, dapat dijelaskan bahwa data pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa dengan pembelajaran CAI dan
pembelajaran konvensional pada level sekolah tinggi mempunyai nilai sig. kurang
dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data pencapaian
kemampuan abstraksi matematis pada level sekolah tinggi bervariansi homogen.
Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rerata pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa level sekolah tinggi digunkan Uji-t, hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
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Kriteria pengujian kesamaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih
besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.60.
Tabel 5.60
Uji Kesamaan Hasil Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sig
Pembelajaran
N
Uji-t
Kesimpulan
Sekolah
(2-tailed)
CAI
34
Tinggi
4,325
0,000
H0 ditolak
PKV
33
Berdasarkan Tabel 5.60 di atas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa pada level sekolah tinggi mempunyai nilai
sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh
pencapaian

kemampuan

abstraksi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
3.6 Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan
Kemampuan Awal Matematis
Rekapitulasi hasil data pretes kemampuan abstraksi matematis siswa
berdasarkan kategori KAM dan pembelajaran meliputi skor minimum, skor
maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.61 berikut.
Tabel 5.61
Rekapitulasi Hasil Pencapaian Kemampuan
Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
KAM
Tinggi
Sedang
Rendah

Pembelajaran

N

CAI
PKV
CAI
PKV
CAI
PKV

19
14
30
36
18
18

Skor
Min. Maks.

40
25
30
10
10
10

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal

95
85
90
80
75
50

RataRata

Simpangan
Baku

68.95
56.43
54.00
39.03
35.83
26.94

14.96
16.22
13.61
15.58
17.84
12.26
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Berdasarkan Tabel 5.61, terlihat bahwa secara deskripsi kemampuan awal
abstraksi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan awal abstraksi siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
abstraksi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus
memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes
kemampuan abstraksi matematis siswa yang digunakan untuk menguji normalitas
data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing kategori KAM
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing kategori KAM
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KPM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas
kurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.62.
Tabel 5.62
Uji Normalitas Hasil Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
KAM
CAI
19
0,765
H0 diterima
Tinggi
PKV
14
0,662
H0 diterima
CAI
30
0,423
H0 diterima
Sedang
PKV
36
0,428
H0 diterima
CAI
18
0,288
H0 diterima
Rendah
PKV
18
0,325
H0 diterima
Berdasrkan Tabel 5.62, dapat dilihat bahwa kemampuan abstraksi
matematis siswa ditinjau dari kategori KAM tinggi, sedang, dan rendah
mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sehingga data
kemampuan abstraksi siswa kategori KAM tinggi, sedang dan rendah berdistribusi
normal.
Karena data pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa berdasarkan
kategori KAM berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas varians data
menggunakan uji levene. Hipotesis pengujiannya yaitu:
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H0

: Data pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa pada masingMasing kategori KAM bervariansi homogen

H1

: Data pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa pada masingMasing kategori KAM tidak bervariansi homogen
Kriteria pengujian H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari á

= 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.63.
Tabel 5.63
Uji Homogenitas Hasil pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori KAM
Tinggi
Sedang
Rendah

Pembelajaran
CAI
PKV
CAI
PKV
CAI
PKV

Uji Levene’s
Test (F)

Sig. (2-tailed)

Kesimpulan

0,002

0,964

H0 diterima

0,986

0,325

H0 diterima

2,623

0,115

H0 diterima

Berdasarkan Tabel 5.63 Di atas, dapat dijelaskan bahwa data pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa pada kategori KAM tinggi, sedang dan
rendah mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Dapat
disimpulkan bahwa data pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa pada
kategori KAM tinggi, sedang dan rendah bervariansi homogen. Selanjutnya untuk
mengetahui perbedaan rerata data pencapaian kemampuan abstraksi matematis
siswa berdasarkan kategori KAM menggunakan Uji-t. Hipotesis pengujiannya
yaitu:
H0

: Pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.64.
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Tabel 5.64
Uji Kesamaan Pencapaian Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori KAM

Pembelajaran
CAI
PKV
CAI
PKV
CAI
PKV

Tinggi
Sedang
Rendah

Uji-t

Sig.
(2-tailed)

Kesimpulan

2,293

0,029

H0 ditolak

4,113

0,000

H0 ditolak

1,742

0,091

H0 diterima

Berdasarkan Tabel 5.64 Di atas dapat dijelaskan bahwa data pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa dengan pembelajaran CAI dan
pembelajaran konvensional pada kategori KAM tinggi dan kategori KAM sedang
mempunyai nilai sig, kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Sedangkan data
pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa dengan pembelajaran CAI dan
pembelajaran konvensional pada kategori KAM rendah mempunyai nilai sig,
kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Kesimpulan yang diperoleh pada
kategori KAM tinggi dan sedang yaitu pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran CAI lebih baik daripada
pencapaian kemampuan abstraksi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran
konvensional. Sedangkan pada kategori KAM rendah yaitu pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran CAI sama
dengan pencapaian kemampuan abstraksi matematis siwa yang memperoleh
pembelajaran konvensional.
3.7 Peningkatan

Kemampuan

Abstraksi

Matematis

Siswa

secara

Keseluruhan
Rekapitulasi hasil peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa
meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan
pada Tabel 5.65 berikut.
Tabel 5.65
Rekapitulasi Data Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis
Siswa secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran

Banyak Siswa

CAI

67

PKV

68

Data
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain

Skor
Min.
0
10
0.05
0
10
0.05

Maks.
25
95
0.94
20
85
0.81

Rata-Rata
7,09
53.36
0.50
8,38
39.41
0.34

Simpangan
Baku
5,09
19.45
0.20
5.49
17.84
0.19
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Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.65, terlihat bahwa secara deskripsi peningkatan
abstraksi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan awal abstraksi siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan peningakatn
kemampuan abstraksi matematis secara keseluruhan harus memenuhi syarat
normalitas dan homogenitas varians data peningkatan. Uji data peningakatn
kemampuan abstraksi matematis siswa yang digunakan untuk menguji normalitas
data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data peningakatan kemampuan abstraksi matematis siswa bedistribusi
normal

H1

: Data peningakatan kemampuan abstraksi matematis siswa tidak
bedistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)

lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.66.
Tabel 5.66
Uji Normalitas Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
CAI
67
0,839
H0 diterima
PKV
68
0,037
H0 ditolak
Berdasrkan Tabel 5.66, dapat dilihat bahwa data peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siswa pada kelas dengan pembelajaran CAI mempunyai nilai
sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sedangkan data peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa pada kelas dengan pembelajaran
konvensional mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak.
Sehingga data peningkatan kemampuan abstraksi siswa secara keseluruhan tidak
berdistribusi normal.
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Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji kesamaan menggunakan statistik non parametrik yaitu Uji
Mann-Whitney U. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan peningkatan kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.67.
Tabel 5.67
Uji Kesamaan Hasil Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Uji MannSig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Whitney
(2-tailed)
CAI
67
1250,500
0,000
H0 ditolak
PKV
68
Berdasarkan Tabel 5.67 di atas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa secara keseluruhan mempunyai nilai sig
.kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh yaitu
peningkatan

kemampuan

abstraksi

matematis

siwa

yang

memperoleh

pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan abstraksi
matematis siwa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
3.8 Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan
Level Sekolah
Rekapitulasi hasil peningkatan kemampuan abstraksi ditinjau dari masingmasing level sekolah tinggi dan sedang meliputi skor minimum, skor maksimum,
rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.68 berikut.
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Tabel 5.68
Rekapitulasi Hasil Peningkatan Kemampuan
Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sekolah

Pembelajaran

N

CAI

33

PKV

35

CAI

34

PKV

33

Tinggi

Sedang

Data
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain

Min.
0
10
0.05
0
10
0.05
0
15
0.11
0
10
0.05

Skor
Maks.
25
90
0.89
20
80
0.78
20
95
0.94
20
85
0.81

RataRata
8.03
58.64
0.55
9.43
41.71
0.36
6.18
48.24
0.45
7.27
36.97
0.32

Simpangan
Baku
5.44
17.38
0.18
4.82
35.00
0.16
4.62
20.22
0.21
6.01
20.50
0.21

Keterangan:
CAI
PKV
Min.
Maks.

: Cognitive Apprenticeship Instruction
: Pembelajaran Konvensional
: Minimal
: Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.68, terlihat bahwa secara deskripsi peningkatan

kemampuan abstraksi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku
pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan abstraksi siswa pada
kelas kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda
antar kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan
kemampuan abstraksi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang
harus memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data
pretes kemampuan abstraksi matematis siswa yang digunakan untuk menguji
normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas hasil KPM, H0 diterima jika nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas
kurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.69.
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Tabel 5.69
Uji Normalitas Hasil Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Sekolah
CAI
33
0,472
H0 diterima
Tinggi
PKV
35
0,335
H0 diterima
CAI
34
0,297
H0 diterima
Sedang
PKV
33
0,013
H0 ditolak
Berdasrkan Tabel 5.69, dapat dilihat bahwa peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siswa ditinjau dari level sekolah sedang pada pembelajaran
konvensional mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak.
Sedangakan peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa ditinjau dari level
sekolah tinggi dan level sekolah sedang pada pembelajaran CAI mempunyai nilai
sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sehingga data peningkatan
kemampuan abstraksi siswa pada level sekolah sedang tidak berdistribusi normal,
sedangkan peningkatan kemampuan abstraksi siswa pada level sekolah tinggi
berdistribusi normal.
Karena level sekolah sedang tidak berdistribusi normal, maka dilakukan
uji peningkatan menggunakan uji statistik non parametrik yaitu Uji MannWhitney U. Sedangkan level sekolah tinggi berdistribusi normal, dilakukan uji
homogenitas varians data peningkatan menggunakan uji Levene. Hipotesis
pengujian yaitu:
H0

: Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan peningkatan kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian kesamaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.70
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Tabel 5.70
Uji Kesamaan Hasil Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Uji MannSig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Sekolah
Whitney
(2-tailed)
CAI
34
Sedang
349,000
0,008
H0 ditolak
PKV
33
Berdasarkan Tabel 5.70 di atas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa pada level sekolah sedang mempunyai
nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh
peningkatan

kemampuan

abstraksi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Karena level
sekolah tinggi berdistribusi normal maka digunakan uji homogenitas varians data
peningkatan menggunakan uji Levene. Untuk menguji homogenitas varians,
hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Data peningkatan kemampuan abstraksi matematis pada masingmasing level sekolah bervariansi homogen

H0

: Data peningkatan kemampuan abstraksi matematis pada masingmasing level sekolah tidak bervariansi homogen
Kriteria pengujian homogenitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.71.
Tabel 5.71
Uji Homogenitas Hasil Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Uji Levene’S
Sig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Sekolah
Test (F)
(2-tailed)
CAI
33
Tinggi
0,113
0,738
H0 diterima
PKV
35
Berdasarkan Tabel 5.71 di atas, dapat dijelaskan bahwa data peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa dengan pembelajaran CAI dan
pembelajaran konvensional pada level sekolah tinggi mempunyai nilai sig. lebih
besar dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data
peningkatan kemampuan abstraksi matematis pada level sekolah tinggi

96

bervariansi

homogen.

Selanjutnya

untuk

mengetahui

perbedaan

rerata

peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa level sekolah tinggi digunkan
Uji-t, hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan peningkatan kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian kesamaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.72.
Tabel 5.72
Uji Kesamaan Hasil Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sig
Pembelajaran
N
Uji-t
Kesimpulan
Sekolah
(2-tailed)
CAI
33
Tinggi
4,619
0,000
H0 ditolak
PKV
35
Berdasarkan Tabel 5.72 di atas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa pada level sekolah tinggi mempunyai nilai
sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh
peningkatan

kemampuan

abstraksi

matematis

siswa

yang

memperoleh

pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
3.9 Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan
Kemampuan Awal Matematis
Rekapitulasi hasil data pretes kemampuan abstraksi matematis siswa
berdasarkan kategori KAM dan pembelajaran meliputi skor minimum, skor
maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.73 berikut.
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Tabel 5.73
Rekapitulasi Hasil Peningkatan Kemampuan
Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan Kategori KAM
KAM

Pembelajaran

N

CAI

19

PKV

14

CAI

30

PKV

36

CAI

18

PKV

18

Tinggi

Sedang

Rendah

Data
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain
Pretes
Postes
n-Gain

Min.

0
40
0.37
0
25
0.12
0
30
0.3
0
10
0.05
0
10
0.05
0
10
0.05

Skor
Maks.

20
95
0.94
20
85
0.81
25
90
0.89
20
80
0.78
10
75
0.74
20
50
0.47

RataRata

Simpangan
Baku

9.47
68.95
0.66
11.43
56.43
0.50
7.00
54.00
0.51
8.06
39.03
0.33
4.72
35.83
0.33
6.67
26.94
0.22

5.24
14.96
0.16
6.33
16.22
0.18
5.66
13.61
0.14
4.97
15.58
0.17
2.08
17.84
0.19
5.14
12.26
0.12

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.73, terlihat bahwa secara deskripsi kemampuan awal
abstraksi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan awal abstraksi siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
abstraksi matematis pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus
memenuhi syarat normalitas dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes
kemampuan abstraksi matematis siswa yang digunakan untuk menguji normalitas
data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing kategori KAM
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing kategori KAM
tidak berdistribusi normal
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Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)
lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.74.
Tabel 5.74
Uji Normalitas Hasil Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori KAM
Tinggi
Sedang
Rendah

Pembelajaran
CAI
PKV
CAI
PKV
CAI
PKV

N
19
14
32
37
16
17

Sig. (2-tailed)
0,808
0,428
0,223
0,387
0,471
0,522

Kesimpulan
H0 diterima
H0 diterima
H0 diterima
H0 diterima
H0 diterima
H0 diterima

Berdasrkan Tabel 5.74, dapat dilihat bahwa peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siswa ditinjau dari kategori KAM tinggi, sedang dan rendah
mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sehingga data
kemampuan abstraksi siswa kategori KAM tinggi, sedang dan rendah berdistribusi
normal
Karena data peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa bedarsarkan
kategori KAM berdistribusi normal maka digunakan uji homogenitas varians data
peningkatan menggunakan uji Levene. Untuk menguji homogenitas varians,
hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Data peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa pada masingmasing kategori KAM bervariansi homogen

H1

: Data peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa pada masingmasing kategori KAM tidak bervariansi homogen
Kriteria pengujian H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari á

= 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.75
Tabel 5.75
Uji Homogenitas Hasil peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori KAM
Tinggi
Sedang
Rendah

Pembelajaran
CAI
PKV
CAI
PKV
CAI
PKV

Uji Levene’s Test
(F)

Sig. (2-tailed)

Kesimpulan

0,003

0,957

H0 diterima

2,430

0,124

H0 diterima

4,213

0,048

H0 ditolak
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Berdasarkan Tabel 5.75. Di atas, dapat dijelaskan bahwa data peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa pada kategori KAM tinggi dan kategori
KAM sedang mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima.
Sedangkan data peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa pada kategori
KAM rendah mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak.
Dapat disimpulkan bahwa data peningkatan kemampuan reprsentasi siswa pada
kategori KAM tinggi dan kategori KAM sedang bervariansi homogen. Sedangkan
data peningkatan kemampuan reprsentasi siswa pada kategori KAM rendah tidak
bervariansi homogen. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rerata data
peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa kategori KAM tinggi dan
kategori KAM sedang menggunakan Uji-t, sedangkan pada kategori KAM rendah
menggunakan Uji-t’. Hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI sama dengan peningkatan kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional

H1

: Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.76
Tabel 5.76
Uji Kesamaan Peningkatan Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
Sig.
Pembelajaran Uji-t Uji-t’
Kesimpulan
KAM
(2-tailed)
CAI
Tinggi
2,459
0,020
H0 ditolak
PKV
CAI
Sedang
4,413
0,000
H0 ditolak
PKV
CAI
Rendah
4,504
0,000
H0 ditolak
PKV
Berdasarkan Tabel 5.76 di atas dapat dijelaskan bahwa data peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa dengan pembelajaran CAI dan
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pembelajaran konvensional pada kategori KAM tinggi, sedang dan rendah
mempunyai nilai sig, kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang
diperoleh yaitu peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang
memperoleh pembelajaran CAI lebih baik daripada peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siwa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
4. Self-awareness
4.1 Pencapaian Self-awareness Siswa secara Keseluruhan
Rekapitulasi hasil pencapaian self-awareness siswa meliputi skor
minimum, skor maksimum, rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel
5.77 berikut.
Tabel 5.77
Rekapitulasi Data Pencapaian Self-awareness Siswa secara
Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran

Banyak Siswa

CAI
PKV

67
68

Min.
87.66
55.53

Skor
Maks.
140.13
125.14

Rata-Rata
113.10
101.69

Simpangan
Baku
11.84
13.78

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.77, terlihat bahwa secara deskripsi pencapaian
abstraksi siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan awal abstraksi siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan self-awareness
pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus memenuhi syarat normalitas
dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes self-awareness siswa yang
digunakan untuk menguji normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk.
Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data pencapaian self-awareness siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data pencapaian self-awareness siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
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Kriteria pengujian normalitas hasil KPM, H0 diterima jika nilai
probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas
kurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.78.
Tabel 5.78
Uji Normalitas Pencapaian Self-awareness Siswa
secara Keseluruhan dan Pembelajaran
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
CAI
67
0,215
H0 diterima
PKV
68
0,011
H0 ditolak
Berdasrkan Tabel 5.78, dapat dilihat bahwa self-awareness siswa secara
keseluruhan pada pembelajaran CAI mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini
berarti H0 diterima, sedangkan pada pembelajaran konvensional mempunyai nilai
sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Sehingga data self-awareness
siswa pada pembelajaran CAI berdistribusi normal, sedangkan pada pembelajaran
konvensional tidak berdistribusi normal.
Karena salah satu data pencapaian self-awareness tidak berdistribusi
normal maka dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan
pencapaian self-awareness siswa dengan menggunakan Uji Mann-Whitney U.
Hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran CAI
sama dengan pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional

H1

: Pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran CAI
lebih baik daripada pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.79.
Tabel 5.79
Uji Kesamaan Hasil Pencapaian Self-awareness Siswa secara Keseluruhan
dan Pembelajaran
Uji-Mann
Sig
Pembelajaran
N
Kesimpulan
Whitney U
(2-tailed)
CAI
67
1221,500
0,000
H0 ditolak
PKV
68
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Berdasarkan Tabel 5.79 di atas, dapat dijelaskan bahwa self-awareness siswa
secara keseluruhan mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0
ditolak. Kesimpulan yang diperoleh yaitu pencapaian self-awareness siwa yang
memperoleh pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian self-awareness
siwa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
4.2 Pencapaian Self-awareness Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Rekapitulasi hasil pencapaian self-awareness siswa ditinjau dari masingmasing level sekolah tinggi dan sedang meliputi skor minimum, skor maksimum,
rata-rata dan simpangan baku disajikan pada Tabel 5.80 berikut.
Tabel 5.80
Rekapitulasi Hasil Pencapaian Kemampuan
Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Level
Sekolah
Tinggi
Sedang

Pembelajaran

N

CAI
PKV
CAI
PKV

33
35
34
33

Min.
90.82
75.78
87.66
55.53

Skor
Maks.
139.91
124.09
140.13
125.14

RataRata
115.08
102.03
111.17
101.33

Simpangan
Baku
11.14
11.21
12.35
16.25

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.80, terlihat bahwa secara deskripsi pencapaian selfawareness siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen tinggi daripada self-awareness siswa pada kelas kontrol. Untuk
menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar kelompok.
Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan self-awareness pada level
sekolah tinggi, level sekolah sedang harus memenuhi syarat normalitas dan
homogenitas varians data pretes. Uji data pretes self-awareness siswa yang
digunakan untuk menguji normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk.
Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
berdistribusi normal

H1

: Data kemampuan abstraksi siswa pada masing-masing level sekolah
tidak berdistribusi normal
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Kriteria pengujian normalitas hasil KPM, H0 diterima jika nilai
probabilitas (sig.) lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai
probabilitaskurang dari á = 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.81.
Tabel 5.81
Uji Normalitas Pencapaian Self-awareness Siswa Berdasarkan Level Sekolah
Level
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Sekolah
CAI
33
0,696
H0 diterima
Tinggi
PKV
35
0,055
H0 diterima
CAI
34
0,633
H0 diterima
Sedang
PKV
33
0,093
H0 diterima
Berdasrkan Tabel 5.81, dapat dilihat bahwa pencapaian self-awareness
siswa ditinjau dari level sekolah tinggi pada pembelajaran CAI dan pembelajaran
konvensional serta level sekolah sedang pada pembelajaran CAI dan pembelajaran
konvensional mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima.
Sehingga data kemampuan self-awareness siswa pada level sekolah tinggi dan
sedang berdistribusi normal.
Karena data pencapaian self-awareness siswa pada level sekolah tinggi
dan level sekolah sedang berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas
varians data pencapaian menggunakan uji Levene. hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Data pencapaian self-awareness pada masing-masing level sekolah
bervariansi homogen

H0

: Data pencapaian self-awareness pada masing-masing level sekolah tidak
bervariansi homogen
Kriteria pengujian homogenitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.82
Tabel 5.82
Uji Homogenitas Pencapaian Self-awareness Siswa Berdasarkan Level
Sekolah
Level
Sekolah
Tinggi
Sedang

Pembelajaran

N

CAI
PKV
CAI
PKV

33
35
33
35

Uji Levene’S
Test (F)

Sig
(2-tailed)

Kesimpulan

0,008

0,928

H0 diterima

3,241

0,076

H0 diterima
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Berdasarkan Tabel 5.82 di atas, dapat dijelaskan bahwa data pencapaian
self-awareness siswa dengan pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional
pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang mempunyai nilai sig. lebih dari
á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data pencapaian selfawareness pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang bervariansi
homogen. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rerata pencapaian selfawareness siswa level sekolah tinggi dan level sekolah sedang digunkan Uji-t,
hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran CAI
sama dengan pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional

H1

: Pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran CAI
lebih baik daripada pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian kesamaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.83
Tabel 5.83
Uji Kesamaan Hasil Pencapaian Self-awareness Siswa Berdasarkan Level
Sekolah
Level
Sekolah
Tinggi
Sedang

Pembelajaran

N

CAI
PKV
CAI
PKV

34
33
34
33

Uji-t

Sig
(2-tailed)

Kesimpulan

4,814

0,000

H0 ditolak

2,782

0,007

H0 ditolak

Berdasarkan Tabel 5.83 di atas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian selfawareness siswa pada level sekolah tinggi dan level sekolah sedang mempunyai
nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh
pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran CAI lebih baik
daripada pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional.
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4.3 Pencapaian Self-awareness Siswa Berdasarkan Kemampuan Awal
Matematis
Rekapitulasi hasil data pretes self-awareness siswa berdasarkan kategori
KAM dan pembelajaran meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata dan
simpangan baku disajikan pada Tabel 5.84 berikut.
Tabel 5.84
Rekapitulasi Hasil Pencapaian Kemampuan
Abstraksi Matematis Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
KAM
Tinggi
Sedang
Rendah

Pembelajaran

N

CAI
PKV
CAI
PKV
CAI
PKV

19
14
30
36
18
18

Skor
Min.
Maks.
106.24 140.13
86.04
125.14
95.55
127.64
68.59
121.48
87.66
119.65
55.53
119.32

RataRata
122.66
108.12
113.05
102.08
103.08
95.91

Simpangan
Baku
10.68
11.57
8.10
12.95
10.17
15.21

Keterangan:
CAI : Cognitive Apprenticeship Instruction
PKV : Pembelajaran Konvensional
Min. : Minimal
Maks. : Maksimal
Berdasarkan Tabel 5.84, terlihat bahwa secara deskripsi pencapaian selfawareness siswa secara umum mempunyai rerata dan simpngan baku pada kelas
eksperimen lebih tinggi daripada pencapaian self-awareness siswa pada kelas
kontrol. Untuk menentukan perbedaan yang signifikan dilakukan uji beda antar
kelompok. Namun untuk memastikan bahwa terdapat perbedaan self-awareness
pada level sekolah tinggi, level sekolah sedang harus memenuhi syarat normalitas
dan homogenitas varians data pretes. Uji data pretes self-awareness siswa yang
digunakan untuk menguji normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk.
Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data pencapaian self-awareness siswa pada masing-masing kategori
KAM berdistribusi normal

H1

: Data pencapaian self-awareness siswa pada masing-masing kategori
KAM tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)

lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.85
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Tabel 5.85
Uji Normalitas Hasil Pencapaian Self-awareness Siswa Berdasarkan Kategori
KAM
Kategori
Pembelajaran
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
KAM
CAI
19
0,044
H0 ditolak
Tinggi
PKV
14
0,246
H0 diterima
CAI
30
0,839
H0 diterima
Sedang
PKV
36
0,056
H0 diterima
CAI
18
0,469
H0 diterima
Rendah
PKV
18
0,227
H0 diterima
Berdasrkan Tabel 5.85, dapat dilihat bahwa pencapaian self-awareness
siswa ditinjau dari kategori KAM tinggi pada pembelajaran CAI mempunyai nilai
sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak..Sedangkan pencapaian selfawareness siswa ditinjau dari kategori KAM tinggi pada pembelajaran
konevensional, kategori KAM sedang, dan kategori KAM rendah mempunyai
nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sehingga data pencapaian
self-awareness siswa kategori KAM tinggi tidak berdistribusi normal, Sedangkan
data pencapaian self-awareness pada kategori KAM sedang dan kategori KAM
rendah berdistribusi normal.
Karena data pencapaian self-awareness siswa pada kategori KAM tinggi
tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dengan menggunakan
statistik non parametrik yaitu Uji Mann-Whitney U. Sedangkan pada kategori
KAM sedang dan rendah berdistribusi normal, dilakukan uji homogenitas varians
data menggunaka Uji Levene. Hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran CAI
sama dengan pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional

H1

: Pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran CAI
lebih baik daripada pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.86
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Tabel 5.86
Uji Kesamaan Pencapaian Self-awareness Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
KAM

Pembelajaran

Uji MannWhitney U

Sig.
(2-tailed)

Kesimpulan

Tinggi

CAI
PKV

46,000

0,002

H0 ditolak

Berdasarkan Tabel 5.86 Di atas dapat dijelaskan bahwa data pencapaian
self-awareness siswa dengan pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional
pada kategori KAM tinggi dan kategori KAM sedang mempunyai nilai sig,
kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh pada
kategori KAM tinggi yaitu pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian self-awareness siwa yang
memperoleh pembelajaran konvensional. Karena pada kategori KAM sedang dan
rendah berdistribusi normal maka digunakan uji homogenitas varians data
pencapaian

self-awareness

menggunakan

Uji

Levene.

Untuk

menguji

homogenitas varians, hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Data pencapaian self-awareness siswa pada masing-masing kategori
KAM bervariansi homogen

H1

: Data pencapaian self-awareness siswa pada masing-masing kategori
KAM tidak bervariansi homogen
Kriteria pengujian H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari á

= 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05. Hasil
pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.87.
Tabel 5.87
Uji Homogenitas Hasil pencapaian Self-awareness Siswa Berdasarkan
Kategori KAM
Kategori
Uji Levene’s
Pembelajaran
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
KAM
Test (F)
CAI
Sedang
3,658
0,060
H0 diterima
PKV
CAI
Rendah
1,243
0,273
H0 diterima
PKV
Berdasarkan Tabel 5.87 Di atas, dapat dijelaskan bahwa data pencapaian
self-awareness siswa pada kategori KAM sedang dan rendah mempunyai nilai sig.
lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa data
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pencapaian self-awareness siswa pada kategori KAM sedang dan rendah
bervariansi homogen. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rerata data
pencapaian self-awareness siswa berdasarkan kategori KAM menggunakan Uji-t.
Hipotesis pengujiannya yaitu:
H0

: Pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran CAI
sama dengan pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional

H1

: Pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran CAI
lebih baik daripada pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.) lebih

besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á = 0,05.
Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.88.
Tabel 5.88
Uji Kesamaan Pencapaian Self-awareness Siswa Berdasarkan Kategori KAM
Kategori
KAM
Sedang
Rendah

Pembelajaran
CAI
PKV
CAI
PKV

Uji-t

Sig.
(2-tailed)

Kesimpulan

4,028

0,000

H0 ditolak

1,662

0,106

H0 diterima

Berdasarkan Tabel 5.88 Di atas dapat dijelaskan bahwa data pencapaian
self-awareness siswa dengan pembelajaran CAI dan pembelajaran konvensional
pada kategori KAM sedang mempunyai nilai sig, kurang dari á = 0,05, ini berarti
H0 ditolak. Sedangkan data pencapaian self-awareness siswa dengan pembelajaran
CAI dan pembelajaran konvensional pada kategori KAM rendah mempunyai nilai
sig, lebih dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Kesimpulan yang diperoleh pada
kategori KAM sedang yaitu pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh
pembelajaran CAI lebih baik daripada pencapaian self-awareness siwa yang
memperoleh pembelajaran konvensional. Sedangkan pada kategori KAM rendah
yaitu pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh pembelajaran CAI sama
dengan pencapaian self-awareness siwa yang memperoleh pembelajaran
konvensional.
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5. Analisis

Korelasi

antara

Variabel

Kemampuan

Representasi,

Kemampuan Abstraksi dan Self-Awareness
5.1 Korelasi

antara

Kemampuan

Representasi

Matematis

dengan

Kemampuan Abstraksi Matematis
Untuk melihat ada atau tidak adanya korelasi antara kemampuan
representasi matematis dengan kemampuan abstraksi matematis siswa harus diuji
dulu normalitas datanya untuk menentukan teknik uji yang digunakan. Uji data
kemampuan representasi matematis siswa dan kemampuan abstraksi matematis
siswa yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu dengan Uji ShapiroWilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan representasi matematis dan kemampuan abstraksi
matematis siswa bedistribusi normal

H1

: Data kemampuan representasi matematis dan kemampuan abstraksi
matematis siswa tidak normal
Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)

lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.89
Tabel 5.89
Uji Normalitas Kemampuan Representasi Matematis dan
Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Variabel
Representasi
Abstraksi

N
124

Sig. (2-tailed)
0,001
0,111

Kesimpulan
H0 ditolak
H0 diterima

Berdasrkan Tabel 5.89, dapat dilihat bahwa data kemampuan representasi
matematis siswa mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak.
Sedangkan data kemampuan abstraksi matematis siswa mempunyai nilai sig. lebih
dari á = 0,05, ini berarti H0 diterima. Sehingga data kemampuan representasi
siswa tidak berdistribusi normal, sedangkan data kemampuan abstraksi matematis
siswa berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji koefisien kolerasi dengan statistik non parametrik yaitu Uji
spearmen. Hipotesis pengujian yaitu:
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H0

: Tidak terdapat kolerasi antara kemampuan representasi matematis dan
kemampuan abstraksi matematis siswa

H1

: Terdapat kolerasi antara kemampuan representasi matematis dan
kemampuan abstraksi matematis siswa
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)

lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.90.
Tabel 5.90
Uji Kolerasi antara Kemampuan Representasi Matematis Siswa dengan
Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa
Koefisien
Sig
Variabel
N
Kesimpulan Klasifikasi
Kolerasi
(2-tailed)
Representasi
124
0,648
0,000
H0 ditolak
Cukup
Abstraksi
Berdasarkan Tabel 5.90 di atas, dapat dijelaskan bahwa hubungan
kemampuan representasi matematis dengan kemampuan abstraksi matematis
siswa mempunyai nilai sig .kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak.
Kesimpulan yang diperoleh yaitu terdapat kolerasi antara kemampuan representasi
matematis dan kemampuan abstraksi matematis siswa. Klasifikasinya yaitu cukup.

5.2 Asosiasi antara Kemampuan Representasi Matematis dengan Selfawareness
Untuk melihat ada atau tidak adanya kolerasi antara kemampuan
representasi matematis dengan self-awareness siswa harus diuji dulu normalitas
datanya untuk menentukan teknik uji yang digunakan. Uji data kemampuan
representasi matematis siswa dan self-awareness siswa yang digunakan untuk
menguji normalitas data yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji
yaitu:
H0

: Data kemampuan representasi matematis dan kemampuan self-awareness
siswa bedistribusi normal

H1

: Data kemampuan representasi matematis dan kemampuan self-awareness
siswa tidak normal
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Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)
lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.91
Tabel 5.91
Uji Normalitas kemampuan representasi matematis dan
Self-awareness Siswa
Kemampuan
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Representasi
0,001
H0 ditolak
124
Self-awareness
0,137
H0 diterima
Berdasrkan Tabel 5.91, dapat dilihat bahwa data kemampuan representasi
matematis siswa mempunyai nilai sig. kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak.
Sedangkan data self-awareness siswa mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini
berarti H0 diterima. Sehingga data kemampuan representasi siswa tidak
berdistribusi normal, sedangkan data self-awareness siswa berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, pengujian
dilanjutkan dengan uji koefisien korelasi dengan statistik non parametrik yaitu Uji
spearmen. Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Tidak terdapat kolerasi antara kemampuan representasi matematis dan
self-awareness siswa

H1

: Terdapat kolerasi antara kemampuan representasi matematis dan
self-awareness siswa
Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)

lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.92
Tabel 5.92
Uji Korelasi antara Kemampuan Representasi Matematis
dengan Self-awareness Siswa
Koefisien
Sig
Variabel
N
Kesimpulan Klasifikasi
Kolerasi
(2-tailed)
Representasi
124
0,470
0,000
H0 ditolak
Cukup
Self-Awareness
Berdasarkan Tabel 5.92 di atas, dapat dijelaskan bahwa hubungan
kemampuan representasi matematis dengan self-awareness siswa mempunyai nilai
sig .kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh yaitu
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terdapat korelasi antara kemampuan representasi matematis dan self-awareness
siswa. Klasifikasinya yaitu cukup.
5.3 Asosiasi antara Kemampuan Abstraksi Matematis dengan Self-awareness
Untuk melihat ada atau tidak adanya korelasi antara kemampuan abstraksi
matematis dengan self-awareness siswa harus diuji dulu normalitas datanya untuk
menentukan teknik uji yang digunakan. Uji data kemampuan abstraksi matematis
siswa dan self-awareness siswa yang digunakan untuk menguji normalitas data
yaitu dengan Uji Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji yaitu:
H0

: Data kemampuan abstraksi matematis dan kemampuan self-awareness
matematis siswa bedistribusi normal

H1

: Data kemampuan abstraksi matematis dan kemampuan self-awareness
matematis siswa tidak normal
Kriteria pengujian normalitas, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)

lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.93
Tabel 5.93
Uji Normalitas Kemampuan Abstraksi Matematis dan
Self-awareness Siswa
Kemampuan
N
Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Abstraksi
0,111
H0 ditolak
124
Self-awareness
0,137
H0 diterima
Berdasrkan Tabel 5.93, dapat dilihat bahwa data kemampuan abstraksi
matematis dan self-awareness siswa mempunyai nilai sig. lebih dari á = 0,05, ini
berarti H0 diterima. Sehingga data kemampuan abstraksi matematis dan selfawareness siswa berdistribusi normal.
Karena pengujian statistik parametrik terpenuhi, pengujian dilanjutkan
dengan uji koefisien korelasi dengan statistik parametrik yaitu Uji pearson.
Hipotesis pengujian yaitu:
H0

: Tidak terdapat korelasi antara kemampuan abstraksi matematis dan
self-awareness siswa

H1

: Terdapat korelasi antara kemampuan abstraksi matematis dan
self-awareness siswa
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Kriteria pengujian perbedaan, H0 diterima jika nilai probabilitas (sig.)
lebih besar dari á = 0,05 dan H0 ditolak jika nilai probabilitas kurang dari á =
0,05. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 5.94.
Tabel 5.94
Uji Kolerasi antara Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa dengan
Self-awareness Siswa
Koefisien
Sig
Variabel
N
Kesimpulan Klasifikasi
Kolerasi
(2-tailed)
Abstraksi
124
0,511
0,000
H0 ditolak
Cukup
Self-Awareness
Berdasarkan Tabel 5.94 di atas, dapat dijelaskan bahwa hubungan
kemampuan abstraksi matematis dengan self-awareness siswa mempunyai nilai
sig .kurang dari á = 0,05, ini berarti H0 ditolak. Kesimpulan yang diperoleh yaitu
terdapat korerasi antara kemampuan abstraksi matematis dan self-awareness
siswa. Klasifikasinya yaitu cukup.
B. Pembahasan
Pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan hasil dan temuan penelitian.
Hasil dan temuan penelitian berkaitan dengan kemampuan representasi matematis,
kemampuan abstraksi matematis, dan self-awareness siswa. Temuan-temuan yang
akan diungkapkan termasuk ketidaktepatan siswa dalam menyelesaikan soal
kemampuan representasi dan abstraksi matematis.
1. Kemampuan Representasi Matematis
Hasil penelitian menunjukan bahwa pencapaian kemampuan representasi
matematis siswa yang memperoleh CAI lebih baik dari pada yang memperoleh
PKv. Hal ini ditinjau secara keseluruhan siswa (gabungan level tinggi dan
sedang), level sekolah tinggi dan sedang, dan pada kategori KAM tinggi, sedang
dan rendah. Secara keseluruhan, rerata pencapaian kemampuan representasi
matematsis siswa yang memperoleh CAI lebih tinggi dari pada siswa yang
memperoleh PKv. Hasil uji statistik juga menunjukan bahwa pencapaian
kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh CAI secara
signifikan lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv.
Rerata pencapaian kemampuan representasi matematis siswa pada level
sekolah tinggi dan sedang yang memperoleh CAI lebih tinggi daripada siswa yang
memperoleh CAI. Hasil uji statistik juga menunjukan bahwa pencapaian
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kemampuan representasi matematis siswa pada level sekolah tinggi dan sedang
yang memperoleh CAI lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv.
Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tidak ada interaksi antara
siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dan level sekolah
(tinggi dan sedang) terhadap pencapaian kemampuan representasi matematis.
Karena berdasarkan level sekolah (tinggi dan sedang) yang memperoleh CAI
lebih tinggi dari pada yang memperoleh PKv, maka dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran CAI dapat diterapkan pada siswa yang berada pada level sekolah
tinggi maupun sedang. Dengan kata lain faktor pembelajaran tidak bergantung
pada level sekolah.
Faktor lain yang memperngaruhi terhadap perbedaan pencapaian
kemampuan representasi matematis siswa juga terlihat pada masing-masing
kategori KAM (tinggi, sedang dan rendah). Rerata pencapaian kemampuan
representasi matematis siswa pada kategori KAM tinggi, sedang dan rendah yang
memperoleh CAI lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh PKv. Hasil uji
statistik juga menunjukan bahwa pencapaian kemampuan representasi matematis
siswa pada kategori KAM tinggi, sedang dan rendah yang meperoleh CAI lebih
baik daripada siswa yang memperoleh PKv. Perbedaan pencapaian kemampuan
representasi matematis siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh
PKv dapat terlihat dari perolehan reratanya. Rerata pencapaian kemampuan
representasi matematis siswa pada kategori KAM tinggi lebih besar daripada
siswa kategori KAM sedang dan rendah, rerata pencapaian kemampuan
representasi matematis siswa kategori KAM sedang juga lebih besar daripada
siswa kategori KAM rendah. Semakin tinggi kemampuan awal matematisnya
semakin tinggi pula rerata pencapaian kemampuan representasi matematisnya.
Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tidak ada interaksi antara
siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dan kategori
KAM (tinggi, sedang dan rendah) terhadap pencapaian kemampuan representasi
matematis. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis gambar. Karena berdasarkan
kategori KAM (tinggi, sedang dan rendah) yang memperoleh CAI lebih tinggi
dari pada yang memperoleh PKv, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
CAI dapat diterapkan pada siswa yang berada pada siswa yang memiliki
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kemampuan awal matematis tinggi, sedang maupun rendah. Dengan kata lain
faktor pembelajaran tidak bergantung pada kategori KAM siswa.
Hasil penelitian juga menunjukan bahwa peningkatan kemampuan
representasi matematis siswa yang memperoleh CAI lebih baik dari pada yang
memperoleh PKv. Hal ini ditinjau secara keseluruhan siswa (gabungan level
tinggi dan sedang), level sekolah tinggi dan sedang, dan pada kategori KAM
tinggi, sedang dan rendah. Secara keseluruhan, rerata peningkatan kemampuan
representasi matematsis siswa yang memperoleh CAI lebih tinggi dari pada siswa
yang memperoleh PKv. Hasil uji statistik juga menunjukan bahwa peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh CAI secara
signifikan lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv. Rerata peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh CAI sebesar 0,59,
sedangkan siswa yang memperoleh PKv rerata hanya sebesar 0,36. Apabila
melihat kepada klasifikasi Hake bahwa yang memperoleh CAI dan juga PKv
rerata peningkatan keduanya tergolong sedang. Peningkatan kemampuan
representasi matematis siswa yang memperoleh CAI juga didukung oleh hasil
pencapaian siswa.
Rerata peningkatan kemampuan representasi matematis siswa pada level
sekolah tinggi dan sedang yang memperoleh CAI lebih tinggi daripada siswa yang
memperoleh CAI. Hasil uji statistik juga menunjukan bahwa peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa pada level sekolah tinggi dan sedang
yang memperoleh CAI lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv. Rerata
peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh CAI
pada level sekolah tinggi sebesar 0,67 dan pada level sekolah sedang sebesar 0,51,
sedangkan siswa yang memperoleh PKv pada sekolah level tinggi rerata hanya
sebesar 0,38 dan pada level sekolah sedang sebesar 0,33. Apabila melihat kepada
klasifikasi Hake bahwa yang memperoleh CAI dan juga PKv baik pada level
sekolah tinggi maupun level sekolah sedang rerata peningkatan keduanya
tergolong sedang.
Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tidak ada interaksi antara
siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dan level sekolah
(tinggi dan sedang) terhadap peningkatan kemampuan representasi matematis.
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Karena berdasarkan level sekolah (tinggi dan sedang) yang memperoleh CAI
lebih tinggi dari pada yang memperoleh PKv, maka dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran CAI dapat diterapkan pada siswa yang berada pada level sekolah
tinggi maupun sedang. Dengan kata lain faktor pembelajaran tidak bergantung
pada level sekolah.
Faktor lain yang memperngaruhi terhadap perbedaan peningkatan
kemampuan representasi matematis siswa juga terlihat pada masing-masing
kategori KAM (tinggi, sedang dan rendah). Rerata peningkatan kemampuan
representasi matematis siswa pada kategori KAM tinggi, sedang dan rendah yang
memperoleh CAI lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh PKv. Hasil uji
statistik juga menunjukan bahwa peningkatan kemampuan representasi matematis
siswa pada kategori KAM tinggi, sedang dan rendah yang meperoleh CAI lebih
baik daripada siswa yang memperoleh PKv. Perbedaan peningkatan kemampuan
representasi matematis siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh
PKv dapat terlihat dari perolehan reratanya. Rerata peningkatan kemampuan
representasi matematis siswa pada kategori KAM tinggi lebih besar daripada
siswa kategori KAM sedang dan rendah, rerata peningkatan kemampuan
representasi matematis siswa kategori KAM sedang juga lebih besar daripada
siswa kategori KAM rendah. Semakin tinggi kemampuan awal matematisnya
semakin tinggi pula rerata peningkatan kemampuan representasi matematisnya.
Rerata peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
CAI pada kategori KAM tinggi sebesar 0,83, pada kategori KAM sedang sebesar
0,54 dan pada kategori KAM rendah sebesar 0,41, sedangkan siswa yang
memperoleh PKv pada kategori KAM tinggi rerata sebesar 0,58, pada kategori
KAM sedang sebesar 0,34, dan pada kategori KAM rendah hanya sebesar 0,21.
Apabila melihat kepada klasifikasi Hake bahwa siswa yang memperoleh CAI
pada kategori KAM tinggi rerata peningkatannya tergolong tinggi sedangkan
rerata peningkatan pada kategori sedang dan rendah tergolong sedang, sedangkan
siswa yang memperoleh PKv pada kategori KAM tinggi dan sedang rerata
peningkatannya tergolong sedang, sedangkan pada kategori rendah tergolong
rendah.
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Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tidak ada interaksi antara
siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dan kategori
KAM (tinggi, sedang dan rendah) terhadap peningkatan kemampuan representasi
matematis. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis Gambar 4. Karena berdasarkan
kategori KAM (tinggi, sedang dan rendah) yang memperoleh CAI lebih tinggi
dari pada yang memperoleh PKv, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
CAI dapat diterapkan pada siswa yang berada pada siswa yang memiliki
kemampuan awal matematis tinggi, sedang maupun rendah. Dengan kata lain
faktor pembelajaran tidak bergantung pada kategori KAM siswa.
2. Kemampuan Abstraksi Matematis
Hasil penelitian menunjukan bahwa pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh CAI lebih baik dari pada yang memperoleh
PKv. Hal ini ditinjau secara keseluruhan siswa (gabungan level tinggi dan
sedang), level sekolah tinggi dan sedang, dan pada kategori KAM tinggi, sedang
dan rendah. Secara keseluruhan, rerata pencapaian kemampuan abstraksi
matematsis siswa yang memperoleh CAI lebih tinggi dari pada siswa yang
memperoleh PKv. Hasil uji statistik juga menunjukan bahwa pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI secara signifikan
lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv.
Rerata pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa pada level
sekolah tinggi dan sedang yang memperoleh CAI lebih tinggi daripada siswa yang
memperoleh CAI. Hasil uji statistik juga menunjukan bahwa pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa pada level sekolah tinggi dan sedang yang
memperoleh CAI lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv.
Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tidak ada interaksi antara
siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dan level sekolah
(tinggi dan sedang) terhadap pencapaian kemampuan abstraksi matematis. Karena
berdasarkan level sekolah (tinggi dan sedang) yang memperoleh CAI lebih tinggi
dari pada yang memperoleh PKv, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
CAI dapat diterapkan pada siswa yang berada pada level sekolah tinggi maupun
sedang. Dengan kata lain faktor pembelajaran tidak bergantung pada level
sekolah.
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Faktor lain yang memperngaruhi terhadap perbedaan pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa juga terlihat pada masing-masing kategori
KAM (tinggi, sedang dan rendah). Rerata pencapaian kemampuan abstraksi
matematis siswa pada kategori KAM tinggi, sedang dan rendah yang memperoleh
CAI lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh PKv. Hasil uji statistik
menunjukan bahwa pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa pada
kategori KAM tinggi dan sedang yang meperoleh CAI secara signifikan lebih baik
daripada siswa yang memperoleh PKv. Sedangkan hasil uji statistik pada kategori
KAM rendah menunjukan bahwa pencapaian kemampuan abstraksi matematis
siswa yang meperoleh CAI sama dengan siswa yang memperoleh PKv. Perbedaan
pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI dan
siswa yang memperoleh PKv dapat terlihat dari perolehan reratanya. Rerata
pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa pada kategori KAM tinggi
lebih besar daripada siswa kategori KAM sedang dan rendah, rerata pencapaian
kemampuan abstraksi matematis siswa kategori KAM sedang juga lebih besar
daripada siswa kategori KAM rendah. Semakin tinggi kemampuan awal
matematisnya semakin tinggi pula rerata pencapaian kemampuan abstraksi
matematisnya.
Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tidak ada interaksi antara
siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dan kategori
KAM (tinggi, sedang dan rendah) terhadap pencapaian kemampuan abstraksi
matematis. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang dilakukan. Karena
berdasarkan kategori KAM (tinggi, sedang dan rendah) yang memperoleh CAI
lebih tinggi dari pada yang memperoleh PKv, maka dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran CAI dapat diterapkan pada siswa yang berada pada siswa yang
memiliki kemampuan awal matematis tinggi, sedang maupun rendah. Dengan kata
lain faktor pembelajaran tidak bergantung pada kategori KAM siswa.
Hasil penelitian juga menunjukan bahwa peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI lebih baik dari pada yang
memperoleh PKv. Hal ini ditinjau secara keseluruhan siswa (gabungan level
tinggi dan sedang), level sekolah tinggi dan sedang, dan pada kategori KAM
tinggi, sedang dan rendah. Secara keseluruhan, rerata peningkatan kemampuan
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abstraksi matematsis siswa yang memperoleh CAI lebih tinggi dari pada siswa
yang memperoleh PKv. Hasil uji statistik juga menunjukan bahwa peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI secara signifikan
lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv. Rerata peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI sebesar 0,50, sedangkan siswa
yang memperoleh PKv rerata hanya sebesar 0,34. Apabila melihat kepada
klasifikasi Hake bahwa yang memperoleh CAI dan juga PKv rerata peningkatan
keduanya tergolong sedang. Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa
yang memperoleh CAI juga didukung oleh hasil pencapaian siswa.
Rerata peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa pada level
sekolah tinggi dan sedang yang memperoleh CAI lebih tinggi daripada siswa yang
memperoleh CAI. Hasil uji statistik juga menunjukan bahwa peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa pada level sekolah tinggi dan sedang yang
memperoleh CAI lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv. Rerata
peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI pada
level sekolah tinggi sebesar 0,55 dan pada level sekolah sedang sebesar 0,45,
sedangkan siswa yang memperoleh PKv pada sekolah level tinggi rerata hanya
sebesar 0,36 dan pada level sekolah sedang sebesar 0,32. Apabila melihat kepada
klasifikasi Hake bahwa yang memperoleh CAI dan juga PKv baik pada level
sekolah tinggi maupun level sekolah sedang rerata peningkatannya tergolong
sedang.
Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tidak ada interaksi antara
siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dan level sekolah
(tinggi dan sedang) terhadap peningkatan kemampuan abstraksi matematis.
Karena berdasarkan level sekolah (tinggi dan sedang) yang memperoleh CAI
lebih tinggi dari pada yang memperoleh PKv, maka dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran CAI dapat diterapkan pada siswa yang berada pada level sekolah
tinggi maupun sedang. Dengan kata lain faktor pembelajaran tidak bergantung
pada level sekolah.
Faktor lain yang memperngaruhi terhadap perbedaan peningkatan
kemampuan abstraksi matematis siswa juga terlihat pada masing-masing kategori
KAM (tinggi, sedang dan rendah). Rerata peningkatan kemampuan abstraksi
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matematis siswa pada kategori KAM tinggi, sedang dan rendah yang memperoleh
CAI lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh PKv. Hasil uji statistik juga
menunjukan bahwa peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa pada
kategori KAM tinggi, sedang dan rendah yang meperoleh CAI lebih baik daripada
siswa yang memperoleh PKv. Perbedaan peningkatan kemampuan abstraksi
matematis siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dapat
terlihat dari perolehan reratanya. Rerata peningkatan kemampuan abstraksi
matematis siswa pada kategori KAM tinggi lebih besar daripada siswa kategori
KAM sedang dan rendah, rerata peningkatan kemampuan abstraksi matematis
siswa kategori KAM sedang juga lebih besar daripada siswa kategori KAM
rendah. Semakin tinggi kemampuan awal matematisnya semakin tinggi pula rerata
peningkatan kemampuan abstraksi matematisnya. Rerata peningkatan kemampuan
abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI pada kategori KAM tinggi
sebesar 0,66, pada kategori KAM sedang sebesar 0,51 dan pada kategori KAM
rendah sebesar 0,33, sedangkan siswa yang memperoleh PKv pada kategori KAM
tinggi rerata sebesar 0,50, pada kategori KAM sedang sebesar 0,33, dan pada
kategori KAM rendah hanya sebesar 0,22. Apabila melihat kepada klasifikasi
Hake bahwa siswa yang memperoleh CAI pada kategori KAM tinggi, sedang dan
rendah rerata peningkatannya tergolong sedang, sedangkan siswa yang
memperoleh PKv pada kategori KAM tinggi dan sedang rerata peningkatannya
tergolong sedang, sedangkan pada kategori rendah tergolong rendah.
Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tidak ada interaksi antara
siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dan kategori
KAM (tinggi, sedang dan rendah) terhadap peningkatan kemampuan abstraksi
matematis. Hal ini ditunjukan dari hasil uji statistik. Karena berdasarkan kategori
KAM (tinggi, sedang dan rendah) yang memperoleh CAI lebih tinggi dari pada
yang memperoleh PKv, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran CAI dapat
diterapkan pada siswa yang berada pada siswa yang memiliki kemampuan awal
matematis tinggi, sedang maupun rendah. Dengan kata lain faktor pembelajaran
tidak bergantung pada kategori KAM siswa.
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3. Self-Awareness
Hasil penelitian menunjukan bahwa pencapaian self-awareness siswa yang
memperoleh CAI lebih baik dari pada yang memperoleh PKv. Hal ini ditinjau
secara keseluruhan siswa (gabungan level tinggi dan sedang), level sekolah tinggi
dan sedang, dan pada kategori KAM tinggi, sedang dan rendah. Secara
keseluruhan, rerata pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh CAI lebih
tinggi dari pada siswa yang memperoleh PKv. Hasil uji statistik juga menunjukan
bahwa pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh CAI secara signifikan
lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv.
Rerata pencapaian self-awareness siswa pada level sekolah tinggi dan
sedang yang memperoleh CAI lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh CAI.
Hasil uji statistik juga menunjukan bahwa pencapaian self-awareness siswa pada
level sekolah tinggi dan sedang yang memperoleh CAI lebih baik daripada siswa
yang memperoleh PKv.
Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa tidak ada interaksi antara
siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dan level sekolah
(tinggi dan sedang) terhadap pencapaian self-awareness. Hal ini dapat dilihat dari
hasil uji statistik yang dilakukan. Karena berdasarkan level sekolah (tinggi dan
sedang) yang memperoleh CAI lebih tinggi dari pada yang memperoleh PKv,
maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran CAI dapat diterapkan pada siswa
yang berada pada level sekolah tinggi maupun sedang. Dengan kata lain faktor
pembelajaran tidak bergantung pada level sekolah.
Faktor lain yang memperngaruhi terhadap perbedaan pencapaian selfawareness siswa juga terlihat pada masing-masing kategori KAM (tinggi, sedang
dan rendah). Rerata pencapaian self-awareness siswa pada kategori KAM tinggi,
sedang dan rendah yang memperoleh CAI lebih tinggi daripada siswa yang
memperoleh PKv. Hasil uji statistik menunjukan bahwa pencapaian selfawareness siswa pada kategori KAM tinggi dan sedang yang meperoleh CAI
secara signifikan lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv. Sedangkan
hasil uji statistik pada kategori KAM rendah menunjukan bahwa pencapaian selfawareness siswa yang memperoleh CAI sama dengan siswa yang memperoleh
PKv. Perbedaan pencapaian self-awareness siswa yang memperoleh CAI dan
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siswa yang memperoleh PKv dapat terlihat dari perolehan reratanya. Rerata
pencapaian self-awareness siswa pada kategori KAM tinggi lebih besar daripada
siswa kategori KAM sedang dan rendah, rerata pencapaian self-awareness siswa
kategori KAM sedang juga lebih besar daripada siswa kategori KAM rendah.
Semakin tinggi kemampuan awal matematisnya semakin tinggi pula rerata
pencapaian self-awarenessnya.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara
siswa yang memperoleh CAI dan siswa yang memperoleh PKv dan kategori
KAM (tinggi, sedang dan rendah) terhadap pencapaian self-awareness. Karena
berdasarkan kategori KAM (tinggi, sedang dan rendah) yang memperoleh CAI
lebih tinggi dari pada yang memperoleh PKv, maka dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran CAI dapat diterapkan pada siswa yang berada pada siswa yang
memiliki kemampuan awal matematis tinggi, sedang maupun rendah. Dengan kata
lain faktor pembelajaran tidak bergantung pada kategori KAM siswa.
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BAB VI
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya,
kesimpulan dan Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
A.

Simpulan

1. a. Pencapaian kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
Cognitive Apprentichesip Interaction (CAI) lebih baik daripada siswa yang
memperoleh

pembelajaran

konvensional

(PKv)

ditinjau

dari:

1)

keseluruhan, 2) level sekolah, dan 3) kemampuan awal matematis.
b. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang memperoleh
CAI lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv ditinjau dari:
1) keseluruhan, 2) level sekolah, dan 3) kemampuan awal matematis.
Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang meperoleh
CAI pada kategori KAM tinggi berada pada kualifikasi tinggi, sedangkan
peningkatan kemampuan representasi matematis siswa pada kategori
sedang dan rendah berada pada kualifikasi sedang.
4. a. Pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI
lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv ditinjau dari: 1)
keseluruhan, 2) level sekolah, dan 3) KAM tinggi dan sedang. Sedangkan
pada KAM rendah, pencapaian kemampuan abstraksi matematis siswa yang
memperoleh CAI sama dengan siswa yang memperoleh PKv.
b. Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang memperoleh CAI
lebih baik daripada siswa yang memperoleh PKv ditinjau dari:
1) keseluruhan, 2) level sekolah, dan 3) kemampuan awal matematis.
Peningkatan kemampuan abstraksi matematis siswa yang meperoleh CAI
pada kategori KAM tinggi, sedang dan rendah berada pada kualifikasi
sedang.
7. Pencapaian self-awarenesss siswa yang memperoleh CAI lebih baik daripada
siswa yang memperoleh PKv ditinjau dari: 1) keseluruhan, 2) level sekolah,
dan 3) KAM tinggi dan sedang. Sedangkan pada KAM rendah, pencapaian
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self-awareness siswa yang memperoleh CAI sama dengan siswa yang
memperoleh PKv.
8. a. Terdapat kolerasi antara kemampuan representasi matematis dan kemampuan
abstraksi matematis siswa.
b. Terdapat kolerasi antara kemampuan representasi matematis dan selfawareness siswa.
c. Terdapat kolerasi antara kemampuan abstraksi matematis siswa dan self
awareness siswa.
B. Saran
Berdasarkan

kesimpulan

yang

telah

dikemukakan,

Cognitive

Apprenticeship Instruction (CAI) dapat dijadikan sebagai model pembelajaran
alternatif yang baik untuk meningkatkan kemampuan representasi dan abstraksi
matematis serta self-awareness siswa.
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INSTRUMEN

TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS

Petunjuk:
1. Tulislah nama, nomor urut, dan kelasmu pada lembar jawaban.
2. Bacalah setiap soal dengan cermat.
3. Kerjakan mulai dari soal yang kamu anggap mudah.
4. Kerjakan semua soal (5 butir) dalam waktu 50 menit.
SOAL:
1. Reni membuka usaha jus buah-buahan. Jus yang dia jual adalah jus stroberi dan jus alpukat.
Modal yang dibutuhkan untuk membuat 8 gelas jus stroberi adalah Rp 28.000,00. Modal
yang dibutuhkan untuk membuat 10 gelas jus alpukat adalah Rp 40.000,00. Pada hari
pertama, Reni dapat menjual 16 gelas jus stroberi dan 25 gelas jus alpukat. Uang yang
terkumpul dari hasil penjualan hari pertama adalah Rp 271.000,00. Pada hari kedua, Reni
dapat menjual jus stroberi sebanyak 24 gelas dan jus alpukat sebanyak 30 gelas. Uang yang
terkumpul dari hasil penjualan hari kedua adalah Rp 354.000,00.
Buatlah model matematis berdasarkan masalah di atas.

2. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode grafik.
2𝑥 − 𝑦 = 6
{
3𝑥 + 𝑦 = 4
3. Diberikan SPLDV berikut ini:
3𝑥 + 2𝑦 = 9.000
{
2𝑥 + 4𝑦 = 10.000

a. Buatlah suatu cerita masalah sehari-hari yang sesuai dengan SPLDV di atas dan
kemukakan sebuah pertanyaan terkait cerita yang kamu buat serta dapat dijawab dengan
menyelesaikan SPLDV tersebut.
b. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertanyaan yang kamu buat pada bagian a.
4. Tentukan sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) dari grafik berikut.
y
(0,5)

(3,2)
(1,0)
x
(0,-1)

(5,0)
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5. Saat pulang sekolah, Farel dan Aria mampir ke toko alat-alat tulis dengan maksud membeli
pensil dan buku tulis. Di sana Farel membeli 2 buah pensil dan 1 buah buku tulis dengan
uang Rp 20.000,00 dan mendapat kembalian Rp 11.000,00. Aria membeli 2 buah pensil dan
3 buah buku tulis dengan uang Rp 50.000,00 dan mendapat kembalian Rp 31.000,00.
Keesokan harinya, Azka berniat membeli 1 buah pensil dan 5 buah buku tulis dengan merk
yang sama seperti yang dibeli Farel dan Aria pada toko tersebut. Tentukan berapa uang yang
harus dikeluarkan Azka? Jelaskan jawaban anda.
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TES KEMAMPUAN ABSTRAKSI MATEMATIS

Petunjuk:
1. Tulislah nama, nomor urut, dan kelasmu pada lembar jawaban.
2. Bacalah setiap soal dengan cermat.
3. Kerjakan mulai dari soal yang kamu anggap mudah.
4. Kerjakan semua soal (5 butir) dalam waktu 60 menit.

SOAL:
1. Tujuh tahun yang lalu, umur Yandi sama dengan

1
6

kali umur Pak Rizal. Empat tahun yang

akan datang, lima kali umur Yandi ditambah 9 sama dengan dua kali umur Pak Rizal.
Tulislah sistem persamaan linear dua variabel dari masalah tersebut.
2. Tulislah persamaan yang setara (bentuk lain) dari persamaan atau sistem persamaan berikut:
a. 5𝑥 + 3 (𝑦 + 8) = 15
3𝑎 + 4𝑏 = 7
b. {
−2𝑎 + 3𝑏 = −16
3. Pa Amir memiliki taman di halaman rumahnya yang berbentuk persegipanjang. Keliling
taman tersebut 18 m. Karena Pak Amir ingin menambah koleksi tanaman hiasnya, maka
panjang taman diperpanjang 2 kali panjang sebelumnya. Keliling taman Pak Amir sekarang
menjadi 30 m. Hitunglah luas daerah taman Pak Amir sekarang.
4. Sekelompok pecinta alam menanam bibit pohon bakau (mangrove) di pesisir pantai kawasan
Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tabel di bawah ini memperlihatkan waktu yang
digunakan dan banyak bibit pohon bakau (mangrove) yang ditanam.
Waktu yang digunakan
Banyak bibit pohon bakau
(dalam menit)
(mangrove) yang ditanam
5
12
10
22
15
32
19
40
…
…
…
…
…
…
Berdasarkan tabel di atas, buatlah persamaan matematis yang menghubungkan banyaknya
bibit pohon bakau (mangrove) yang ditanam dengan waktu yang digunakan.
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5. Perhatikan gambar di bawah ini.
Rp. 34.000,00

Gambar 1

Rp. 34.500,00

Rp. 23.000,00

Gambar 2

Gambar 3

Rp. 43.500,00

Gambar 4

Gambar 5
Berdasarkan situasi di atas, berapakah harga satu kantong buah-buahan pada gambar 5?
Jelaskan jawaban anda.
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