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BAGIAN I 

PENDAHULUAN 
 

Hasrat ingin tahu, rupanya sudah menjadi kodrat manusia. Dengan hasrat ingin 

tahu ini, manusia menjadi mempunyai motivasi untuk selalu mencari penyelesaian 

masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya. 

Masalah-masalah yang dihadapi manusia selalu timbul walaupun banyak rahasia 

alam yang dapat terkuak oleh kemampuan manusia sendiri. 

 
Cara Menyelesaikan Masalah  

Kalau kita perhatikan, manusia dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi ada bermacam-macam, antara lain sebagai berikut: 

1. Kebetulan Menemukan 

Penemuan yang diperoleh tidak dengan sengaja. Penemuan yang demikian ini 

tidak digunakan dalam kerja ilmiah. Sebab suatu kebetulan tidak berada dalam keadaan 

yang pasti, walaupun penemuan kebetulan ini terlihat dalam sejarah manusia juga ada 

manfaatnya. 

Apabila manusia hanya menanti untuk dapat menemukan secara kebetulan, maka 

manusia menjadi pasif yang sebenarnya manusia menjadi bertentangan dengan 

kodratnya sendiri yaitu hasrat ingin tahu seperti yang disebutkan di atas. 

 
2. Coba-Coba 

Cara penyelesaian dengan coba-coba memang berbeda dengan cara kebetulan. 

Cara coba-coba ada unsur sikap untung-untungan. Cara penyelesaian ini memang ada 

usaha tetapi usaha yang dilakukan tidak ilmiah. Usaha penyelesaian berikutnya, tidak 

semata-mata pengulangan usaha sebelumnya, tetapi merupakan perbaikan-perbaikan. 

 
3. Spekulasi 

Cara ini memang ada miripnya dengan cara coba-salah, namun disini lebih teratur 

dan sistematik daripada coba-salah. 

Cara ini sudah menggunakan alternatif penyelesaian, yang kemudian memilih satu 

cara penyelesaian dari alternatif penyelesaian itu, namun belum diyakini betul akan 

keefektifan pilihannya itu. Ia hanya “harap-harap cemas” terhadap keberhasilannya. 
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Cara ini tidak member tata kerja yang pasti dan kemungkinan benar atau salahnya 

masih terlalu besar. 

 
4. Dengan Berpikir Logis 

Karena manusia itu memang mempunyai hasrat ingin tahu dan untuk memenuhi 

keingintahuan ini, manusia juga dibekali kemampuan berpikir, maka masalah-masalah 

yang dihadapi tidak hanya diselesaikan seperti cara-cara yang telah dikemukakan tetapi 

dengan cara mengatur jalan pikiran sehingga kita dapat mengambil suatu kesimpulan. 

Cara menarik kesimpulan ini dapat dengan berpikir deduktif ataupun dengan cara 

berpikir induktif. Cara berpikir deduktif dipandang mempunyai kelemahan di samping 

kekuatan-kekuatannya. 

Kebenaran premis belum selalu dapat didasarkan atas kebenaran. Karena itu, 

mencari kebenaran melalui penelitian yang diperoleh dan fakta ataupun pengalaman 

akan melengkapi kebenaran yang diperoleh dengan cara berpikir deduktif. 

 
5. Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan penelaahan terkendali. Artinya bahwa dalam 

melakukan penelitian itu, proses berpikir kita haruslah logis dan informasi sebagai 

bahan berpikir itu dikumpulkan secara sistematik dan obyektif. 

Proses berpikir harus logis, artinya setiap langkah, mulai dari pengumpulan 

informasi, pengujian data yang diperoleh sampai dengan penarikan kesimpulan harus 

logis secara eksplisit sehingga langkah-langkah itu dapat dikaji kembali. 

Informasi harus sistematik dan obyektif, artinya informasi yang dikumpulkan 

harus lengkap dan benar-benar sesuai dengan aspek-aspek masalah yang hendak dikaji. 

Informasi yang sistematik dan obyektif itu dapat diperoleh dari penyelidikan yang 

sistematik dan eksperimen-eksperimen yang didasarkan atas hipotesis-hipotesis. 

Hipotesis-hipotesis itu dapat diturunkan dari hasil studi sebelumnya ataupun dari 

pengalaman-pengalaman yang lampau. Hasil studi atau pengalaman yang lampau itu 

harus sudah disepakati sejumlah ahli dalam bidang itu. 

Penemuan-penemuan yang diperoleh dari penelitian itu dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan teori-teori yang sudah ada atau untuk memperbaiki teori-teori yang 

sudah ada. 
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Khusus penelitian dalam matematika, penemuan-penemuan baru itu dapat 

memperjelas tentang mengapa, bagaimana dan apa pendidikan matematika itu. 

Jika suatu penelitian menghasilkan penemuan yang realistik, maka implikasi 

terhadap pendidikan matematika harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Penelitian 

yang berkualitas tinggi, beralasan sekali bila hasil penelitian itu dipergunakan untuk 

mengambil keputusan tentang pendidikan matematika. 

Selanjutnya timbul pertanyaan, mengapa kita mengerjakan penelitian.  

Penelitian dalam pendidikan matematika mempunyai tujuan utama ialah 

mengembangkan proses belajar mengajar matematika. Dengan demikian diperlukan 

kegiatan-kegiatan yang rumit, yaitu kegiatan-kegiatan yang didasarkan atas hakikat 

manusia sendiri. Ini berarti bahwa penelitian dalam pendidikan matematika akan 

meliputi fenomena yang luas dari dasar teoritik perkembangan kognitif dan perbedaan 

individu di antara para pelajar matematika sampai kepada keputusan-keputusan 

pendidikan dalam mengelola kelas, sekolah dan program-program pendidikan guru 

matematika. Dari uraian di atas bahwa yang dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian 

pendidikan matematika adalah para guru matematika, para pengembang kurikulum 

matematika dan para pengambil keputusan. 

Seringkali dengan melalui penelitian kita memperoleh informasi-informasi yang 

dapat digeneralisasikan dalam situasi yang berbeda. Kita dapat mengambil keputusan 

tentang apa yang dapat diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Dengan demikian 

hasil penelitian itu dapat dipergunakan untuk menilai dan mengembangkan kualitas 

pengajaran. Selain dari itu, dengan penelitian, kita terbantu dalam memahami cara anak-

anak belajar matematika. Semakin banyak pengetahuan tentang cara anak-anak belajar, 

makin bertambah baik dalam kita menyusun program sehingga anak-anak dapat belajar 

matematika lebih baik. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar Mengajar 

Untuk memusatkan perhatian kita terhadap proses belajar mengajar matematika, 

maka kita sebagai pengajar matematika perlu mengerti lebih baik bagaimana, di mana 

dan mengapa manusia itu belajar atau tidak belajar matematika. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar-mengajar matematika adalah 

sebagai berikut : 
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1. Pelajar 

Pelajar merupakan faktor penting dalam keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar  ini 

sangat dipengaruhi oleh kematangan, cara belajar, sikap, emosi, intelektual, penyesuaian 

diri terhadap lingkungan dan sebagainya. 

 
2. Isi Pelajaran 

Kebermaknaan bahan sangat mempengaruhi keberhasilan belajar pelajar. 

Kebermaknaan bahan ini menyangkut tentang materi, luas dan urutan materi itu. 

 
3. Pengajar 

Pengajar pegang peranan pula dalam keberhasilan belajar pelajar. Pengetahuan pengajar 

dan metode penyampaiannya sedemikian sehingga pelajar benar-benar belajar, 

merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan belajar pelajar. 

 
4. Metode Pengajaran 

Metode pengajaran ini menyangkut tentang penggunaan media dan disain intruksional. 

Media yang tepat dan disain instruksional yang baik diharapkan akan menentukan 

keberhasilan pelajar. 

Dengan keempat faktor tersebut di atas, diharapkan bahwa penelitian pendidikan 

matematika dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu 

kegiatan belajar itu dapat terjadi dan kemudian dapat dilihat bagaimana pelaksanaan 

dalam aplikasinya. 

Sasaran yang dituju, misal saja studi tentang : 

a. Kognitif, karakteristik kepribadian, kemampuan individual baik ditinjau dari pelajar 

maupun pengajar sebagai latar proses belajar-mengajar matematika. 

b. Aspek teori belajar, mengajar dan pengembangan kurikulum. 

c. Model pengembangan pengambilan keputusan sedemikian hingga dapat  

dipergunakan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan pengajaran 

matematika. 

d. Penilaian terhadap prosedur intruksional, program dan materi matematika untuk 

memperkirakan keuntungan pendidikan. 

e. Pengembanngan produk pendidikan seperti kurikulum, tes pencapaian dan skala 

sikap. 
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Jelas kiranya, dengan penelitian pendidikan matematika kita dapat 

mengembangkan disiplin ilmu keguruan matematika pada khususnya dan pendidikan 

matematika pada umumnya. 

 
Matematika dan Obyek-Obyek Matematika 

Di dalam melaksanakan penelitian pendidikan matematika perlu mengetahui 

tentang sistem matematika dan obyek-obyek matematika. Dengan mengetahui sistem 

matematika dan obyek-obyeknya kita menjadi tahu variable-variabel yang 

mempengaruhi proses belajar matematika. 

 
Definisi Matematika 

Sebenarnya sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang matematika. 

Dengan mengetahui obyek penelaahannya dari matematika, kita dapat mengetahui 

hakikat matematika yang sekaligus dapat kita ketahui bagaimana berpikir matematika 

itu. 

Kalau kita telaah, matematika itu tidak hanya berhubungan dengan bilangan-

bilangan serta operasi-operasinya melainkan juga unsur ruang sebagai sasarannya. 

Namun penunjukkan kuantitas ini belum memenuhi sasaran matematika yang lain, yaitu 

yang ditujukan kepada hubungan, pola, bentuk dan struktur. Dari sini jelas kiranya 

bahwa sasaran matematika tidak sekedar kuantitas tetapi lebih dititik beratkan kepada 

hubungan, pola bentuk dan struktur karena kenyataannya, sasaran kuantitas tidak 

banyak artinya dalam matematika. 

Dengan demikian, dapat dikatakan, matematika itu berhubung dengan gagasan, 

struktur-struktur serta hubungan-hubungannya yang diatur secara logis dan jadi 

berkaitan dengan konsep abstrak. 

Matematika merupakan sistem yang aksiomatik. Dalam kita mempelajari 

matematika, kita berpijak kepada aksioma-aksioma. Aksioma-aksioma itu merupakan 

pernyataan-pernyataan yang tidak dipermasalahkan lagi benar atau tidaknya, melainkan 

sudah kita terima kebenarannya. Pernyataan-pernyataan yang dimaksud itu sebenarnya 

adalah asumsi-asumsi yang berupa kesepakatan-kesepakatan belaka. 

Dalam sistem yang aksiomatik ini, kumpulan aksioma-aksioma adalah ajeg 

(consistent) dan antar aksioma adalah saling bebas.  Selain daripada itu, aksioma-

aksioma yang dipergunakan untuk menyusun sistem matematika akan menentukan 
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bentuk sistem sendiri. Apabila aksioma diubah, maka sistemnyapun akan ikut berubah 

dan teorema-teoremanya pun yang diperoleh secara deduktif akan berubah pula. Ini 

berarti, sistem aksiomatik ini mempunyai sifat yang fleksibel tetapi ajeg (consistent) 

sehingga memungkinkan matematika dapat berkembang dengan pesat. 

Metode yang digunakan matematika adalah deduktif. Di dalam matematika 

pemikiran yang digunakan adalah deduktif. Dalam semua pemikiran deduktif, 

kesimpulan yang ditarik merupakan akibat logis dari fakta-fakta yang telah diketahui. 

Dengan fakta-fakta yang mendasari ini, kesimpulan yang ditarik tidak perlu lagi 

diragukan kebenarannya. Penerapan proses ini akan menghasilkan teorema-teorema. 

Teorema ini selanjutnya diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah. 

Penemuan atau perumusan yang diproleh secara induksi bukanlah berpikir 

matematika. Menalar secara induksi itu memerlukan pengamatan yang akan 

dipergunakan sebagai dasar argumentasi. Padahal, kita ketahui bahwa pengamatan kita 

itu terbatas dan tidak teliti, walaupun dengan menggunakan alat-alat yang mutakhir. 

Dengan demikian fakta sebagai hasil pengamatan tidak akan mendapatkan hasil 

kesimpulan yang tak terbantahkan. Misalnya saja, manusia sebagai  makhluk hidup 

makan nasi dan anjing sebagai makhluk hidup juga makan nasi, apakah benar kalau 

disimpulkan bahwa manusia adalah anjing? Lain halnya kalau ada pernyataan, 

mahasiswa adalah manusia dan Parno adalah mahasiswa, maka tidak akan ada yang 

membantah kalau disimpulkan bahwa Parno adalah manusia. 

Perlu diketahui, walaupun pembuktian dalam matematika itu haruslah bersifat 

deduktif, namun proses kreatif untuk ke arah pembuktian itu, kadang-kadang 

dipergunakan cara-cara induktif, intuitif atau bahkan coba-coba (trial and error). Namun 

pada akhirnya, penemuan dari proses kreatif tersebut harus dibuktikan secara deduksi. 

Disarikan secara sederhana, hakikat matematika itu dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar. Hakikat Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem matematika terdiri dari empat bagian pokok 

a. Sejumlah konsep yang tidak didefinisikan ini diperoleh dari inspirasi dunia nyata 

atau alam sekitar. 

b. Aksioma-aksioma yaitu berupa kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan 

sejumlah konsep yang tidak didefinisikan. 

c. Konsep-konsep yang didefinisikan. Ini sebenarnya juga merupakan suatu 

kesepakatan untuk menyebutkan nama dari konsep. 

d. Teorema-teorema yang diperoleh dari aksioma-aksioma atau definisi-definisi. Cara 

memperoleh teorema itu diturunkan dengan metode deduktif. 

 
Dalam suatu sistem matematika, aksioma-aksioma yang dipilih harus konsisten, 

sehingga tidak terjadi pertentangan dalam menarik teorema-teorema. 

 
Adapun menurut Begle (1979), matematika mempunyai empat obyek : 

a. Fakta 

Simbol-simbol yang digunakan dalam sistem matematika disebut fakta. Fakta ini ada 

dua macam, ialah: Fakta sembarang, misalnya “5”, “5×7” dan fakta tidak 

sembarang, yaitu fakta yang diturunkan dari fakta lain, misalnya bagaimana aturan 

main operasi 5×7 = 5×5 + 5×2 = 25+ 10 = 35. 
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b. Konsep 

Misalnya konsep segitiga. Segitiga itu membentuk suatu himpunan bagian dari 

himpunan semua gambar segi-𝑛.  Untuk menetapkan yang mana yang segi tiga, 

aspek-aspek tertentu atau dimensi dari gambar itu perlu ditetapkan, misalnya 

banyaknya sisi, cara sisi itu berpotongan dan sebagainya. Pada umumnya, konsep 

dibentuk dengan penghubung “dan”, “atau”, “tidak”, “jika maka”, “kuantor”. Konsep 

ini merupakan bagian pokok dari sistem matematika. 

c. Operasi 

Suatu operasi adalah suatu fungsi yang memetakan obyek-obyek matematika ke 

obyek-obyek matematika. Misalnya: “∪” dalam himpunan, “+” dalam hitungan 

bilangan real, mengukur panjang suatu segmen garis dan sebagainya. 

d. Prinsip 

Suatu prinsip adalah suatu keterhubungan antara dua atau lebih obyek-obyek 

matematika fakta-fakta, konsep-konsep, operasi-operasi atau prinsip-prinsip lain. 

Suatu prinsip dapat berupa suatu teorema atau aksioma dan setiap teorema atau 

aksioma menyatakan suatu prinsip. 

Sebenarnya empat obyek matematika itu tidak bertentangan dengan empat bagian 

pokok dalam sistem matematika yang sudah dubicarakan di atas. Terdapat perbedaan 

sedikit dalam arti sudut pandang saja. 

Dengan uraian ini, diharapkan para peneliti pendidikan metematika dapat terbantu 

dalam mengkonstruksikan pola penelitian untuk memilih bagian-bagian jaringan dari 

sistem matematika. 

 
Variabel-variabel dalam Pendidikan Matematika 

Secara sederhana, variabel adalah suatu yang menjadi obyek pengamatan 

penelitian. Di pendidikan matematika variabel-variabel yang mempengaruhi penelitian 

adalah sebagai berikut : 

 
1. Tujuan Pendidikan Matematika 

Rumusan tujuan pendidikan matematika yang jelas dan operasional memudahkan 

pengamatan, namun rumusan yang demikian itu sering kali sangat dangkal sehingga 

tujuan pendidikan matematika hanya sekedar pengungkapan kembali definisi-definisi 

atau rumus-rumus atau hanya sekedar keterampilan hitung-menghitung. Dengan 
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demikian perumusan tujuan pendidikan matematika yang operasional namun yang 

tingkat kognitifnya tinggi adalah sulit. Tujuan yang operasional sangat membantu 

pengamatan penelitian. Pengembangan tujuan pendidikan matematika dipengaruhi oleh 

hal-hal berikut : 

a. Pendidikan matematika – Kecenderungan pendidikan matematika sangat 

mempengaruhi tujuan pendidikan matematika. Kecenderunagn ini tidak hanya 

dipengaruhi oleh arah perkembangan materi matematikanya saja, tetapi juga sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan metode pengajaran, psikologi, dan hasil-hasil 

penelitian pendidikan, khususnya pendidikan matematika. 

b. Guru matematika – Unsur guru sangat menentukan perumusan tujuan pendidikan 

matematika. Guru yang berpengalaman mungkin berbeda dengan guru yang belum 

berpengalaman dalam merumuskan tujuan pendidikan matematika. 

c. Buku teks - Buku teks mempunyai peranan utama dalam proses belajar dan 

mengajar matematika. Dari sini jelas, buku teks akan mempengaruhi guru dalam 

merumuskan tujuan pendidikan matematika. 

d. Pelajar – Unsur pelajar juga mempunyai pengaruh walaupun sedikit saja 

pengaruhnya terhadap tujuan pendidikan matematika. 

e. Organisasi matematika  - Organisasi matematika misalnya NCTM berpengaruh 

besar dalam menentukan arah tujuan pendidikan matematika masih kecil kalau 

tidak boleh dikatakan belum mempunyai pengaruh. 

f. Perguruan tinggi – Perguruan tinggi diasumsikan “gudang”nya ilmu. 

Perkembangan ilmu biasanya bersumber dari perguruan tinggi. Dengan demikian 

pengaruh perguruan tinggi terhadap tujuan pendidikan matematika tidak mungkin 

dihindari. 

g. Matematikawan – Biasanya, para matematikawan yang memimpin atau 

mengarahkan pendidikan matematika. Sebagai contoh, buku paket matematika yang 

dipergunakan di sekolah-sekolah saat ini adalah hasil rekomendasi para 

matematikawan. 

h. Kemajuan teknologi – Kemajuan teknologi merupakan pedoman juga di dalam 

merumuskan tujuan pendidikan matematika. Misalnya saja dengan mudahnya 

kalkulator diperoleh di pasaran dengan harga yang relatif murah serta manfaat 

dalam kecepatan dan ketelitian hitung-menghitung yang menggunakan rumus yang 
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kompleks, di dalam merumuskan tujuan pendidikan matematika, perlu 

mempertimbangkan kegunaan kalkulator di dalam pendidikan matematika. 

2. Guru 

Guru, tidak disangsikan lagi bahwa guru memegang peranan yang amat penting 

dalam proses belajar dan mengajar. Dalam mengelola proses belajar dan mengajar 

matematika dipengaruhi oleh hal-hal berikut : 

a. Pengetahuan matematika yang dimiliki guru. 

Makin mantap tentang pengetahuan guru tentang materi yang diajarkan makin baik 

terjadinya proses belajar dan mengajar matematika. 

b. Keefektifan guru 

Tentu saja di sini timbul pertanyaan bagaimana ciri-ciri guru yang efektif itu. Dalam 

hal ini, perlu ada kesepakatan bahwa guru yang efektif itu berkaitan dengan 

kebelajaran siswa (dalam arti luas, baik kawasan afektif maupun kognitif). 

c. Latar belakang pendidikan dan pengalaman guru 

Tingkat pendidikan dan pengalaman mengajar seorang guru matematika biasanya 

sangat mempengaruhi kemampuan mengelola proses belajar mengajar matematika. 

d. Kawasan afektif guru 

Misalnya sikap guru terhadap matematika yang positif akan mengimbas ke pelajar 

sehingga proses belajar mengajar matematika menjadi efektif.  

e. Penataran-penataran 

Penataran-penataran dapat meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar 

mengajar matematika. 

 
3. Kurikulum 

Kurikulum yang dimaksud di sini mengacu kepada obyek-obyek matematika yang 

harus diserap para pelajar ke dalam struktur kognitif mereka. Pengembangan kurikulum 

ini bergantung kepada hal-hal berikut : 

a. Pengorganisasian 

Misalnya Ausubel ia telah mengembangkan teori kebermaknaan belajar, salah satu 

aspek dalam pengorganisasian materi. 
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b. Perlakuan alternatif terhadap obyek matematika  

Telah kita ketahui bahwa banyak obyek matematika dapat didekati lebih dari satu 

cara. Misalnya untuk konsep perkalian dari bilangan bulat ada beberapa pendekatan 

yang dapat digunakan. 

c. Tujuan yang bercirikan tingkah laku 

Pelajar yang mengetahui tujuan belajarnya secara spesifik sangat mempengaruhi 

sikapnya terhadap matematika. 

d. Buku teks 

Adanya buku teks sangat membantu pengembangan kurikulum matematika. 

e. Drill 

Lama latihan untuk keterampilan sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum. 

f. Topik-topik baru 

Arah pembaharuan kurikulum banyak dipengaruhi adanya topik-topik baru seperti 

logika, matrik, teori kemungkinan dan statistik. 

g. Ilmu-ilmu pengetahuan yang lain 

Ilmu-ilmu ini memberikan motivasi ke belajar matematika. 

h. Struktur matematika 

Struktur matematika sangat bermanfaat bagi pemahaman terhadap matematika. 

Karena itu sangat penting diperhatikan dalam pengembangan kurikulum matematika. 

 
4. Pelajar 

Variabel yang mempengaruhi proses belajar matematika terletak pada diri pelajar 

itu sendiri, misalnya tentang : 

a. Sikap dan perasaan 

Sikap dan perasaan pelajar terhadap matematika menentukan keberhasilan pelajar 

dalam belajar matematika. 

b. Kecemasan 

Derajat kecemasan di antara para pelajar itu berbeda-beda. Makin cemas pelajar itu 

makin jelek pula hasil belajarnya. 

c. Motivasi 

Motivasi belajar matematika akan membawa keberhasilan belajar pelajar. 

d. Variabel kognitif 
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Struktur kognitif yang sudah dimiliki pelajar tentu saja menentukan keberhasilan 

belajar siswa. Misalnya yang masuk kawasan ini : IQ, berpikir logis, kemampuan 

matematika, memori, visualisasi ruang, kemampuan membaca. 

5. Pengetahuan 

Banyaknya pengetahuan matematika yang dimiliki pelajar mempengaruhi 

kelancaran proses belajar. Topik-topik yang sekiranya dapat memperlancar belajar para 

pelajar matematika. 

 
6. Variable yang tidak menyangkut intelek 

Variabel ini variabel yang bukan afektif dan kognitif. Namun dapat 

mempengaruhi proses belajar matematika. 

a. Etnik 

Adanya kecurigaan bahwa etnik menentukan kelancaran belajar matematika. Suatu 

pertanyaan, mungkinkah etnik tertentu lebih mudah belajar matematika daripada 

etnik yang lain. 

b. Fisik 

Kondisi fisik menentukan kelancaran belajar. Misalnya : lelah, usia dan kesehatan. 

c. Status sosial 

Status sosial yang tinggi mungkin saja berbeda dengan status sosial yang rendah 

dalam mencapai hasil belajar. 

d. Jenis kelamin 

Ada kemungkinan, gadis lebih menyukai topik-topik matematika tertentu sehingga 

jenis kelamin dapat menentukan kelancaran belajar matematika. 

e. Lingkungan 

Suasana belajar yang tenang akan lebih berhasil belajarnya daripada suasana yang 

kurang tenang. Udara juga mempengaruhi situasi belajar pelajar. Termasuk di sini 

saat belajar. Ada dugaan di Indonesia, belajar pada pagi hari akan lebih baik hasilnya 

dari pada belajar pada siang hari. 

Variabel-variabel yang telah disebutkan di atas dapat mempengaruhi pendidikan 

matematika, namun Begle (1979) mempunyai kecenderungan bahwa hasil belajar yang 

lampau menentukan keberhasilan belajar matematika. Dari pembicaraan sejauh ini 

nampak bahwa dalam penelitian pendidikan matematika, unsur pendidikannya terasa 
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lebih banyak dari pada matematikanya. Dengan demikian, rasanya lebih tepat apabila 

penelitian pendidikan matematika dimasukkan ke dalam keluarga penelitian ilmu sosial. 

 

Penelitian Murni dan Penelitian Terapan 

Penelitian nampak bergerak dari rasa ingin tahu dari peneliti sampai ke 

pengadopsian penemuan baru secara sistematik. Jadi disini nampak penelitian murni 

yang langsung dapat dipakai. Hal ini tidak perlu dipandang adanya dikotomi antara 

penelitian murni dan terapan. 

Untuk menghindari jurang pemisah antara penelitian murni dan terapan, Hilgrad 

(Schumway, 1980) yang mengidentifikasi 6 tahap sebagaimana diagram berikut ini. 

Gambar . Enam Tahap Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pada dasarnya, penelitian murni dan terapan haruslah saling berkaitan sehingga 

saling menunjang di dalam penemuan-penemuan baru dan penggunaannya serta 

pengembang. 

Di dalam penelitian murni, langkah pertama, dapat saja isi tidak langsung relevan, 

misal berupa coba-salah yang dilakukan oleh tikus. Langkah kedua, hasil penelitian 
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langkah pertama tadi dilanjutkan untuk isi yang relevan yaitu misalnya pembentukan 

konsep. Dari tingkah laku tikus dalam eksperimen pertama itu dibentuklah suatu konsep 

sebagai hasil eksperimen langkah kedua. Langkah ketiga merupakan kelanjutan dari 

langkah kedua yang isinya relevan terhadap persekolahan, misalnya tentang materi 

matematika. Sampai dengan langkah ketiga inilah yang disebut penelitian murni. 

Langkah keempat, mencobakan hasil penelitian langkah ketiga di dalam 

laboratorium atau kelas khusus dengan guru khusus pula, misalnya yang dicobakan 

adalah suatu metode pengajaran matematika. Langkah kelima merupakan uji coba 

metode pengajaran yang telah dihasilkan dalam langkah keempat yang eksperimennya 

dilakukan di dalam kelas normal. Jika hasil eksperimen ini dipandang berhasil baik, 

langkah berikutnya, yaitu langkah keenam melaksanakan hasil langkah kelima tadi ke 

dalam sistem pengajaran misalnya melalui penataran guru-guru matematika. 

Terlihat disini, aplikasi suatu hasil penelitian terhadap pendidikan matematika 

harus dilakukan sangat hati-hati. 

Demikianlah, penelitian dalam pendidikan matematika akan mengembangkan 

pengetahuan tentang bagaimana belajar matematika terjadi, dalam arti menambah versi 

baru dalam pengembangan pengajaran matematika. 
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LATIHAN 

 

1. Berikan masing-masing sebuah contoh bagaimana seseorang menyelesaikan 

masalah dengan cara : 

a. Penemuan kebetulan 

b. Coba-salah 

c. Spekulasi 

d. Berpikir logis 

2. Di dalam melakukan penelitian, pengumpulan data haruslah sistematik dan 

obyektif. Jelaskan! 

3. Di dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, mengapa guru matematika 

perlu memperhatikan hasil-hasil penelitian pendidikan, khususnya pendidikan 

matematika? 

4.  Mengapa kebermaknaan bahan metematika sangat mempengaruhi keberhasilan 

belajar  matematika seseorang pelajar? 

5. Di antara keempat faktor yang mempengaruhi proses belajar-mengajar yang mana 

menurut anda yang paling mempunyai pengaruh terhadap proses belajar-mengajar 

matematika? 

6. Dengan penelitian pendidikan matematika, mungkinkah kita dapat mengembangkan 

disiplin ilmu keguruan matematika? Mengapa? 

7. Menurut pendapat anda, berpikir matematika itu identik dengan berpikir ilmiah 

ataukah matematika itu mempunyai “andil” yang besar di dalam seseorang berpikir 

ilmiah? Jelaskan! 

8. Tunjukkan bahwa empat obyek matematika tidak bertentangan dengan empat 

bagian pokok dalam sistem matematika! 

9. Variabel non-intelek juga mempengaruhi pendidikan matematika. Apa yang 

dimaksud variabel non-intelek di sini? 

10. Gagasan untuk merubah pendidikan matematika harus dilakukan berhati-hati. 

Setujukah anda terhadap pernyatan tersebut? Mengapa? 
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BAGIAN II 
PROSES PENELITIAN PENDIDIKAN 

 

Mengadakan penelitian, sebenarnya merupakan serangkaian kegiatan yang 

bersistem. Kegiatan yang dilakukan itu mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya ialah 

untuk mencari jawaban ilmiah terhadap permasalahan yang diajukan sebelum 

melakukan penelitian. 

Biasanya di dalam laporan hasil penelitian dapat kita baca adanya serangkaian 

kegiatan langkah-langkah yang berurutan: masalah, hipotesis, pengumpulan data, 

pengolahan data, kesimpulan, dan saran-saran. Apakah dalam melaksanakan penelitian 

itu juga berurutan seperti itu? 

Dalam kenyataannya, permasalahan timbul secara kait-mengait, jawaban tuntas 

terhadap suatu permasalahan sulit didapatkan. Pada dasarnya langkah-langkah yang 

ditempuh seorang peneliti untuk mencari jawaban terhadap masalah yang ditemukan 

tidak terlalu jelas dimana mulainya. 

Berdasarkan pengalaman di bidang studinya, peneliti menemukan masalah. 

Peneliti merasa perlu mencari jawaban secara ilmiah. Mungkin, yang merupakan titik 

permulaan suatu penelitian adanya aspek obyektif yaitu adanya permasalahan dan aspek 

subyektif yaitu adanya motivasi mencari jawaban. 

Masalah yang ditemukan itu dapat berasal pengamatannya dari obyek-obyek. Jadi 

masalah ditemukan secara induktif, yaitu adanya ketidaksesuaian dengan teori-teori 

yang sudah ada. Untuk menjawab masalah ini, peneliti mencoba membaca buku-buku di 

perpustakaan untuk mencari teori-teori/ konsep-konsep yang cocok dengan 

permasalahan itu. Pada akhirnya peneliti itu menemukan alternatif-alternatif jawaban. 

Alternatif jawaban yang dipilihnya yang sekiranya ia memandang bahwa jawaban yang 

dipilihnya itu mempunyai kadar kebenaran yang tertinggi. Dalam mencari jawaban itu, 

peneliti melakukan penalaran deduktif atau induktif  atau kedua-duanya. Hasil 

penalaran itu terumuskan dalam hipotesis. Hipotesis ini masih harus dikaji lagi melalui 

pengamatan terhadap gejala-gejala empirik, cocok tidaknya gejala empirik itu dengan 

hipotesis-hipotesis tadi. Pengkajian dalam kegiatan ini adalah dengan cara induktif. 

Gejala-gejala empirik ini akan menimbulkan masalah-masalah lagi dan akan timbul lagi 

hipotesis-hipotesis baru, demikian seterusnya. 
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Dari uraian di atas, dapatlah digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3. Model Induktif-Deduktif dalam Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dalam rangkaian proses penelitian itu, dapat dibedakan dua tahap, yaitu tahap 

reflektif dan verifikasi empiris. 

Tahap reflektif adalah tahap dimana peneliti menjelajah pengetahuan dan 

pengalamannya dengan daya imajinasinya. Terciptalah masalah dan penyelesaian 

masalah tersebut. 

Tahap verifikasi empiris adalah tahap dimana peneliti mencoba mengumpulkan, 

membuktikan dengan menggunakan data untuk sampai kepada suatu kesimpulan. 

Perlu dicatat bahwa kedua tahap yang disebutkan di atas itu hanya sekedar untuk 

memperjelas uraian saja, walaupun sebenarnya antara kedua tahap itu saling tumpang 

tindih. 

Tahap reflektif dapat tercapai melalui penghayatan langsung, sedangkan tahap 

verifikasi empiris dapat tercapai mungkin cukup dengan melalui kuliah atau kursus-

kursus saja. 

Dengan demikian, jelas kiranya, kemampuan meneliti tidaklah cukup hanya 

dengan pemberian informasi saja, melainkan calon peneliti harus terjun sendiri di 

lapangan melakukan penelitian. Penelitian pemula seyogyanya “magang” dulu dalam 

melaksanakan penelitian kepada peneliti “senior”. 

Sebagaiman disebutkan di atas, tahap reflektif merupakan tahap yang berkaitan 

dengan kemampuan abstraksi sedangkan tahap verifikasi empiris merupakan tahap yang 

berkaitan dengan data. Antara kedua tahap ini tentu saja memerlukan suatu “jembatan” 

sedemikian hingga masalah yang ditemukan dengan pemecahannya secara konseptual 

benar-benar menghasilkan informasi (data) dalam menjawab masalah penelitian. 

INDUKTIF 

 
Hasil Observasi 
untuk Menemukan 
Masalah  

INDUKTIF 

 
Pengumpulan Data 
untuk Diolah 
Secara Sistematik 
sebagai 
Pembuktian 
Hipotesis 

DEDUKTIF/ 
INDUKTIF 

Untuk 
Merumuskan 
Hipotesis 
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Hasil penarikan kesimpulan penelitian haruslah saih secara internal maupun 

eksternal. Suatu kesimpulan penelitian dikatakan saih secara internal apabila 

kesimpulan itu secara substansif dan logis masuk nalar. Misalnya suatu penelitian 

menemukan keteraturan hubungan antara prestasi belajar matematika dengan 

penguasaan konsep dan prinsip matematika, ini dapat dikatakan masuk nalar. Namun, 

misalnya keteraturan hubungan antara hasil belajar matematika dengan banyaknya 

penghuni rumah dalam suatu keluarga, barangkali ini dapat dikatakan tidak nalar. 

Suatu kesimpulan penelitian dikatakan saih secara eksternal bila kesimpulan itu 

mengacu kepada generalisasi yaitu keberlakuan di dalam situasi lain yang sejenis. 

Sebagai contoh, diketemukan dalam suatu penelitian, adanya hubungan antara 

prestasi belajar dengan latar belakang yang dimiliki oleh guru. Apabila pengaturan 

keadaan dilakukan secara sistematis sehingga hubungan antara variabel-variabel 

(prestasi belajar dan latar belakang pendidikan guru) menjadi jelas, yaitu dengan 

mengontrol dan menyamakan faktor-faktor lainnya, maka sampel menjadi kurang 

refresentatif. Ini berarti derajat generalisasi dari kesimpulan menjadi menurun walaupun 

hubungan tersebut masuk nalar. Jelas kiranya, usaha untuk meningkatkan kesaihan yang 

satu mungkin saja menimbulkan kekurangsaihan yang lain. Usaha untuk mengetatkan 

situasi dan kondisi penelitian (peningkatan kesaihan internal) dapat mengakibatkan 

situasi dan kondisi menjadi terlalu “dibuat-buat” sehingga sifat kegeneralisasiannya 

menjadi menurun. Ini berarti menurunnya kesaihan eksternal. Demikian pula 

sebaliknya, kesaihan eksternal ditingkatkan, mungkin kesaihan internal menjadi 

menurun. 

Seorang peneliti harus berusaha menyeimbangkan kedua kesaihan itu. Hal itu 

pulalah sebabnya seorang peneliti tidak dapat dibentuk hanya mengikuti kuliah ataupun 

kursus, melainkan harus terjun dan melaksanakan penelitian. 
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Kemiripan Proses Penelitian dan Proses Penyelesaian Masalah di Dalam 
Matematika 
 

Kalau kita memperhatikan proses penelitian yang sudah diperbincangkan di atas 

dan kemudian kita bandingkan proses penyelesaian masalah yang menggunakan metode 

penemuan dalam bidang matematika  ada kemiripan langkah-langkahnya. 

  

 

Secara ringkas kemiripan langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

Langkah-langkah Penelitian Langkah-langkah Penyelesaian Masalah 
Matematika 

1. Merumuskan masalah. 
2. Menetapkan hipotesis sebagai 

jawaban sementara terhadap masalah 
yang telah dirumuskan. 

3. Rencana pelaksanaan. 
 
 
4. Mengumpulkan data. 
 
 
5. Mengorganisasikan dan menganalisa 

data. 
6. Mengambil kesimpulan, generalisasi. 
 
7. Mengaplikasikan generalisasi yang 

diperoleh ke situasi baru. 

1. Apa yang hendak dicari? 
2. Mengestimasikan jawaban. 
 
 
3. Mencari semua hal yang diketahui 

sebagai bahan untuk rencana 
penyelesaian. 

4. Memilih cara penyelesaian rumus-
rumus dan hubungan-hubungan 
berdasakan rencana. 

5. Memanipulasi simbol-simbol dengan 
teknik-teknik matematika. 

6. Menemukan jawaban, generalisasi 
yang harus dibuktikan secara deduktif. 

7. Mengaplikasikan generalisasi yang 
diperoleh kesituasi baru. 

 

 Apabila langkah-langkah tersebut di atas disederhanakan dalam bentuk diagram 

terlihat sebagai gambar berikut : 
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. 

 
Langkah Penelitian         Langkah Penyelesaian Masalah Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kemiripan Lapangan Penelitian dengan Penyelesaian Masalah 
                  Matematika 

 

Demikianlah, uraian secara ringkas di atas menunjukkan bahwa pengalaman 

dalam menyelesaikan masalah di dalam matematika yang khususnya yang 

menggunakan metode penemuan merupakan bekal yang sangat berharga dalam 

mengembangkan kemampuan meneliti di dalam bidang pendidikan matematika. 

 
Sumbangan Matematika Dalam Penelitian 

Seperti yang sdah dikemukakan, mengedakan penelitian, merupakan ringkasan 

kegiatan yang bersistem. Kegiatan semacam ini sebenarnya merupakan kegiatan 

berpikir. Kegiatan berpikir dalam penelitian merupakan metode ilmiah. Dengan 

menggunakan metode ilmiah, ilmu menjadi berkembang, ilmu mesti memuat teori-teori. 

benar 

benar 

benar 

tidak 

tidak 

1. Perumusan Masalah 

2. Pengajuan hipotesis, 
menggunakan metode 
deduktif/ induktif 

3. Pengujian hipotesis, 
menggunakan metode 
induktif 

4. Teori baru 

5. Aplikasi 

1. Apa yang dicari? 

2. Estimasi jawaban menggunakan 
induktif 

3. Pengerjaan, menggunakan metode 
deduktif/ induktif 

4. Generalisasi 

5. Teorema, menggunakan metode 
deduktif 

6. Aplikasi 



22	  
	  

*)	  	  	  Disampaikan	  pada	  Perkuliahan	  Metode	  Penelitian	  Pendidikan	  Matematika	  pada	  Setiap	  
	  	  	  	  	  	  	  Semester	  Ganjil	  
**)	  Adalam	  Staf	  Pengajar	  Program	  Studi	  Pendidikan	  Matematika	  Jurusan	  PMIPA	  FKIP	  
	  	  	  	  	  	  	  Universitas	  Jambi	  
	  

22	  

Suatu teori disebut benar bila teori itu digarap terus-menerus, bebas dari konflik 

penalaran, pengujiannya agar ajeg dan cermat menggunakan symbol-simbol 

matematika. Dengan bahasa matematika, penurunan penalaran menjadi jitu dengan 

jangkauan yang amat jauh sebab mekanisme sebab-akibat dapat diturunkan dengan 

tetap. 

 
Sumbangan Matematika Dalam Berpikir Ilmiah 

Secara sederhana, dapatlah dikatakan, metode ilmiah adalah suatu cara untuk 

mendapatkan ilmu. Cara ini merupakan rangkaian prosedur tertentu yang harus diikuti. 

Prosedur itu mengatur langkah-langkah proses berpikir yang diatur secara sistematik. 

Dalam proses mengambil kesimpulan, terdapat dua macam aliran, yaitu aliran 

rasionalisme dan aliran empirisme. 

 
Aliran Rasionalisme 

Aliran ini berpendapat bahwa melalui sesuatu itu dengan pernyataan yang sudah 

pasti. Dari pernyataan yang pasti itu dapat dideduksikan sehingga menghasilkan 

jaringan pernyataan yang formal dan ajeg (consistent) yang secara logis tersusun dalam 

batas-batas yang telah ditetapkan dalam pernyataan yang pasti tadi. Kalau hasil proses 

deduksi itu ternyata salah, maka sebenarnya pernyataan dasar yang dikemukakan untuk 

dideduksi itulah yang tidak benar. Semua kebenaran dapat kita kenal karena kepastian 

dalam pemikiran kita. Rasionalisme menuntut adanya penjelasan yang koheren dengan 

pernyataan yang dikemukakan sebelumnya. 

Dengan demikian aliran ini menolak kebenaran yang didasarkan kepada 

pengamatan karena pengamatan tidak dapat diandalkan kebenarannya. 

 
Aliran Empirisme 

Kebalikan dari aliran rasionalisme, aliran ini berpendapat bahwa ilmu itu dapat 

diperoleh dengan lewat pengamatan. Walaupun kepastian mutlak tidak akan terjamin, 

namun kebenaran itu mempunyai kemungkinan yang besar. Jadi aliran empirisme 

belum percaya apa yang dikatakan benar oleh aliran rasionalisme sebelum kaum 

empirisme meyakini bahwa apa yang dikatakan benar itu memang ada. 

Dari uraian ini, jelas bahwa aliran empirisme dalam mengambil kesimpulan 

mengguankann proses induksi, bukan deduksi seperti aliran rasionalisme. 
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Berpikir Ilmiah 

Dua aliran rasionalisme dan empirisme masing-masing mempunyai penjelasan 

sendiri-sendiri, namun keduanyapun mempunyai kelemahan-kelemahan. Kelemahan 

yang nampak pada aliran rasionalisme antara lain ialah tidak dapat menjelaskan 

perubahan ilmu yang seperti terjadi selama ini. Teori yang sudah pasti pada suatu waktu 

ternyata menjadi berubah pada waktu yang lain. Lagi pula, kebenaran yang pasti yang 

dipergunakan sebagai landasan. Sebenarnya diperoleh dari individu manusia yang akan 

berbeda satu sama lain. Tiap orang percaya kepada kebenaran yang pasti menurut 

dirinya sendiri. Sedangkan kelemahan pada aliran empirisme antara lain ialah 

pengamatan sama sekali tidak memberikan kepastian. Suatu teori yang sangat 

menitikberatkan pada pengamatan, melupakan bahwa indera manusia itu sangat terbatas 

dan tidak sempurna. 

Untuk saling meniadakan kelemahan-kelemahan yang ada di antara kedua aliran 

tersebut, maka kombinasi antara aliran rasionalisme dan empirisme merupakan suatu 

metode yang cocok untuk memperoleh ilmu. Gabungan metode deduktif dan induktif ini 

merupakan metode ilmiah. Rasionalisme memberikan kerangka yang koheren dan logis, 

empirisme sebagai pendekatan untuk menguji dan memastikan kebenaran dari hasil 

pemikiran yang koheren dan logis tersebut. Dengan demikian metode ilmiah akan 

menghasilkan ilmu yang ajeg (consistent) dan sistematik. Berpikir yang menggunakan 

metode ilmiah inilah yang disebut dengan berpikir ilmiah. Berpkir ilmiah ini akan 

menghasilkan kesimpulan ilmiah yang berupa pengetahuan yang tersusun sistematik 

dan logis serta telah teruji kebenarannya. Pengetahuan yang demikianlah yang disebut 

ilmu itu. 

Secara sederhana, dalam kerangka berpikir ilmiah untuk menghasilkan 

kesimpulan ilmiah dapat digambarkan sebagai berikut : 
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         Gambar 5. Kerangka Berpikir Ilmiah 

 

Manfaat Matematika dalam Proses Berpikir Ilmiah 

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, berpikir ilmiah itu menggunakan 

gabungan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif digunakan untuk menuntun 

agar kerangka pemikiran itu koheren dan logis. Matematika sebagai pengetahuan yang 

penalarannya deduktif menjadi sangat bermanfaat untuk menunjang proses berpikir 

ilmiah tersebut. 

Matematika yang pasti logis itu dapat menemukan pengetahuan baru dari 

pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya sudah diketahui. Matematika memang pada 

dasar merupakan pernyataan-pernyataan logika. Matematika dan logika tidak mungkin 

dipisahkan. Tentang kaitan matematika dan logika itu, Bertrand Russel mengatakan 

bahwa logika adalah masa kecil dari matematika dan matematika adalah masa dewasa 

dari logika. Penalaran yang logis inilah yang menunjang kebenaran ilmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan Ilmiah 

Metode Ilmiah : 
- Deduktif 
- Induktif 

Aliran Empirisme Aliran Rasionalisme 
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LATIHAN 

 

1. Buatkan suatu skema serangkaian kegiatan langkah-langkah penelitian. 

Klasifikasikan langkah-langkah mana yang masuk tahap reflektif dan mana yang 

masuk tahap verifikatif. 

2. Dalam suatu penelitian, kesaihan internal dan eksternal harus dijaga 

keseimbangannya. 

a. Apa yang dimaksudkan kesaihan dan eksternal harus seimbang? 

b. Mengapa kesaihan internal dan eksternal harus seimbang? 

c. Berikan contohnya sehingga jelas yang dimaksudkan. 

3. Berikan suatu contoh konkrit tentang masalah matematika yang penyelesaiannya 

ada kemiripannya dengan langkah-langkah penelitian. 

4. Dimana letak sumbangan matematika di dalam proses penelitian? 
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BAGIAN III 
WAJAH PANGGUNG PENELITIAN PENDIDIKAN	  

 

Sebagaimana yang sudah disinggung di bab yang terdahulu, biasanya laporan 

hasil penelitian memuat langkah-langkah berurutan: masalah, hipotesis, pengumpulan 

data, pengolahan data, kesimpulan, dan saran. 

Secara lengkap gambaran wajah panggung penelitian digambarkan dalam gambar 

6. Gambaran secara lebih terperinci dapat dikemukakan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gambar 6. Wajah Panggung Penelitian 

*) Diadaptasi dari makalah Sutrisno Hadi 
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Masalah 

Masalah merupakan suatu pertanyaan karena adanya kesenjangan (gap) antara 

harapan dan pencapaian. Kesenjangan ini nampak karena secara teratur dan sistematik 

ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dugaan dan anggapan selama ini. Kesenjangan ini 

dapat berwujud ketimpangan, ketidak seimbangan, kekurangan, kemacetan, 

ketidaktahuan dan semacam itu. 

Perumusan masalah tidak harus berbentuk kalimat pertanyaan. Jadi dalam 

perumusan masalah, dapat saja berupa pernyataan namun di dalamnya mengandung 

pertanyaan yang perlu dijawab. 

Contoh-contoh masalah. 

1. Rendahnya prestasi belajar matematika para mahasiswa jurusan PMIPA FKIP 

Universitas Jambi. 

2. Apakah sikap siswa terhadap matematika mempengaruhi hasil belajarnya? 

3. Ketidak mampuan para siswa jurusan IPA menyelesaikan masalah matematika. 

4. Apakah ada perbedaan antara gadis dan pemuda dalam kemampuannya 

memvisualisasikan ruang. 

5. Apakah penggunaan kalkulator lebih efisien dalam menyelesaikan masalah 

matematika bagi para siswa SMU? 

 
Sumber Masalah 

Masalah dapat digali dari bermacam sumber,  misalnya kepustakaan, perasaan, 

seminar/diskusi, pengalaman pribadi, laporan hasil penelitian, bahkan ucapan-ucapan 

pejabat sebagai pemegang otoritas. 

Di dalam merumuskan masalah, masukan yang penting dapat diperoleh dari hasil 

penelitian yang terdahulu, konsep-konsep tertentu yang belum terselesaikan, catatan 

harian ataupun dokumen-dokumen lainnya. 

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa, masalah mengandung aspek pertanyaan 

yang perlu dijawab. Dalam usaha menjawab pertanyaan terkandung pula penentuan 

judul penelitian. Pemilihan judul itu perlu didasari alasan-alasan obyektif dan subyektif. 

Alasan obyektif, misalnya berkaitan dengan manfaat hasil penelitian untuk 

mengembangkan ilmu. Alasan subyektif misalnya tentang terbatasnya biaya, waktu dan 

tenaga. 
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Kepustakaan 

Setelah masalah dirumuskan dengan jelas, dicarilah landasan teoritik untuk 

menjawab permasalahan tersebut. Landasan teoritik ini menyangkut konsep-konsep, 

teori-teori, dan penemuan-penemuan yang cocok dengan masalah tadi. Konsep, teori 

dan penemuan-penemuan dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, 

ensiklopedia dan sebagainya. Dari konsep-konsep atau teori-teori dianalisis, melalui 

penalaran deduktif, sedangkan dari penemuan-penemuan disintesis, melalui penalaran 

induktif. 

Jelas di sini peneliti harus membaca. Ketajaman menganalisis atau mentesis 

bergantung kepada banyaknya bacaan yang cocok dengan permasalahannya. Mencari 

alternatif penyelesaian masalah yang bahan dan bacaannya belum banyak, tidaklah 

produktif. 

Dengan membaca kepustakaan, peneliti perlu juga mengidentifikasi variabel-

variabel yang sesuai dengan masalah penelitian. Identifikasi ini memperlancar peneliti 

dalam merencanakan penelitiannya. 

Perlu ditunjukkan dalam menelaah kepustakaan itu pemanduan konsep-konsep, 

teori-teori atau penemuan-penemuan untuk penyelesaian masalahnya sebagai landasan 

yang logic untuk menuju ke alternative jawaban yang paling tinggi derajat 

kebenarannya yang disebut hipotesis penelitian. 

 
Hipotesis 

Dari uraian di atas, jelas bahwa hipotesis itu merupakan jawaban terhadap 

masalah dalam tingkat teoritik. Dengan demikian hipotesis itu kebenarannya masih 

tingkat teoritik dan kebenaran tingkat empiriknya masih harus dibuktikan. 

Penemuan hipotesis berbentuk pernyataan mengenai populasi yang biasanya 

mengandung “jika-maka” atau setidak-tidaknya kata “jika-maka” itu tersirat dalam 

pernyataan yang disebut hipotesis itu. Hipotesis secara implicit menyatakan prediksi. 

Misalnya: 

1. Ada korelasi positif antara prestasi belajar matematika di SMU dengan prestasi 

belajar di Jurusan Matematika FKIP. 

Hipotesis ini tersirat pengertian bahwa jika prestasi belajar matematika di SMU 

baik maka prestasi belajar matematika di jurusan matematika FKIP juga baik. 
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Disamping itu hipotesis ini memprediksi berhasilnya belajar di jurusan matematika 

FKIP bila prestasi belajarnya di SMU baik. 

2. Hipotesis yang menyatakan bahwa metode ceramah sama baiknya dengan metode 

diskusi dalam pelajaran matematika, secara implicit memprediksi bahwa kelas-

kelas matematika yang diajar dengan metode ceramah sama saja hasil belajarnya 

dengan kels-kelas matematika  yang diajar dengan metode diskusi. 

Ciri-ciri hipotesis secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis merupakan kalimat pernyataan. 

2. Hipotesis menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

3. Hipotesis harus dapat diuji, artinya peneliti memungkinkan mengumpulkan data 

guna menguji secara empiris kebenaran hipotesis itu. 

 
Macam Hipotesis 

Hipotesis secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu hipotesis dalam 

bentuk hubungan dan hipotesis dalam bentuk perbedaan. 

Hipotesis dalam bentuk hubungan, yaitu hipotesis ynag menyatakan adanya 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, terdapat hubungan positif antara IQ 

dan prestasi belajar matematika. 

Hipotesis dalam bentuk perbedaan, yaitu hipotesis yang menyatakan, perbedaan 

dalam variabel tertentu pada kelompok yang berbeda. Dalam bentuk yang sederhana 

ialah perbandingan keadaan dua sampel penelitian mengenai satu variabel. Hipotesis 

akan menjadi rumit bila yang diperbandingkan itu lebih dari satu variabel. Misalnya, 

hipotesis tentang perbedaan ini ialah: “terdapat perbedaan yang signifikan antara gadis 

dan pemuda dalam hitung-menghitung” dapat pula dikatakan: “dalam hitung-

menghitung gadis lebih baik secara signifikan dari pada pemuda” menunjukkan 

hubungan antara dua variabel yaitu prestasi hitung-menghitung dari gadis dan dari 

pemuda. 

 
Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif 

Hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan 

antara dua variabel atau lebih atau keadaan sampel yang satu dengan sampel yang lain. 

Di dalam menganalisis statistiknya, uji statistiknya biasanya sasaran yang dituju ialah 

penolakan Ho itu. 
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Hipotesis lain yang bukan Ho adalah Hipotesis alternative (HA) ialah hipotesis 

yang menyatakan adanya hubungan antara dua veriabel atau lebih, atau hipotesis yang 

menyatakan adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih. Biasanya, kesimpulan uji 

statistik menuju sasaran diterimanya hipotesis alternatif sebagai hipotesis yang benar. 

Kedua hipotesis Ho dan HA dapat kita gunakan dalam penelitian, bergantung 

kepada tujuan teoritiknya, jika tujuan teoritiknya mengarah ke tidak ada hubungan atau 

tidak adanya perbedaan, tentu saja kita pergunakan adalah Ho. Jika tinjauan teoritiknya 

mengarah kepada adanya hubungan atau perbedaan, kita pergunakan HA. 

Perlu diketahui, pada penelitian eksperimental biasanya dipergunakan HA. Ini 

disebabkan karena peneliti ingin menemukan perbedaan gejala pada kelompok yang 

satu dan pada kelompok yang lain. Perbedaan ini disebabkan adanya perlakuan yang 

berbeda terhadap kedua kelompok itu. 

 
Variabel 

Variabel adalah suatu yang menjadi obyek pengamatan. Obyek diamati dalam 

penelitian itu merupakan faktor-faktor yang memegang peranan dalam gejala-gejala 

yang akan diteliti. Misalnya pengorganisasian materi merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi penyusunan kurikulum. Variabel ini dapat mempengaruhi kognitif 

pelajar. Kognitif belajar inipun merupakan variabel dalam keberhasilan pelajar. Obyek 

yang diamati dalam hal ini mungkin pengorganisasian materi (pengorganisasian materi 

menurut Ausubel berbeda dengan Gagne) dan kognitif belajar (kemampuan matematika 

dalam hal ini prestasi belajar). Variabel-variabel penelitian terlihat tegas di dalam 

hipotesisnya. Hipotesis ditentukan oleh tinjauan teoritiknya. Karena itu, bila tinjauan 

teoritiknya berbeda, maka variabelnya pun mungkin berbeda. Banyaknya variabel tentu 

saja akan ditentukan oleh rencana penelitiannya. Makin sederhana penelitiannya, makin 

sedikit variabelnya dan sebaliknya. Misalnya hipotesisnya sebagai berikut: “Tes Masuk 

Matematika di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi”. Dalam 

hipotesis ini dilibatkan variabel tes masuk dan keberhasilan belajar di program studi 

pendidikan matematika FKIP Universitas Jambi. Banyaknya variabel akan bertambah 

bila peneliti juga mempertimbangkan IQ dan jenis kelamin. 

Kemampuan mengidentifikasi variabel ini dapat diperoleh dengan latihan dan 

pengalaman. 
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Macam Variabel 

Dari proses kuantifikati, variabel dibagi empat macam: 

1. Variabel nominal, ialah variabel yang mengacu kepada penggolongan; sifat diskrit 

dan saling terpisah antara satu kategori dengan kategori yang lain; misalnya: jenis 

kelamin atau jenis metode. 

2. Variabel ordinal, ialah variabel yang mengacu kepada jenjang tertentu; misalnya: 

Rangking prestasi belajar siswa. 

3. Variabel interval, ialah variabel yg dihasilkan dari pengukuran; misalnya: prestasi 

belajar, sikap terhadap  matematika yg dinyatakan dalam skor. 

4. Variabel rasio, ialah variabel yang mengunakan angka 0. 

Ditinjau dari fungsinya, variabel terbagi menjadi variabel tergantung dan variabel 

yang menjadi satu kelompok ialah variabel bebas, variabel moderator, variabel kendali, 

dan variabel random. Pihak lain lagi ada yang disebut variabel intervening. Pembedaan 

ini didasarkan atas pemikiran hubungan sebab akibat. 

Variabel tergantung adalah variabel yang menjdi titik pusat perhatian/ 

permasalahan. Misalnya dalam usaha memenuhi kuantitas guru matematika, 

permasalahan pokok nya adalah  hasil belajar. Hasil belajar inilah merupakan variabel 

tergantungnya. 

Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dipelajari begaiman pengaruhnya 

terhadap variabel tergantung. Misalnya hasil belajar merupakan variabel tergantung dan 

variabel bebasnya adalah penguasaan konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika. 

Variabel moderator adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel 

tergantung oleh peneliti walaupun pengaruh itu tidaklah utama. Misalnya hasil belajar 

matematika merupakan variabel tergantung, variabel bebasnya adalah penguasaan 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematikan, maka variabel moderatornya dapat 

dipilih IQ. 

Variabel kendali adalah variabel yang pengaruhnya dibuat netral. Misalnya dalam 

penelitian tentang hasil belajar matematika tadi, kelompok usia tertentu saja yang 

diambil, maka usia berperan sebagai variabel kendali. 

Variabel random adalah variabel yang pengaruhnya sengaja diabaikan karena 

pengaruhnya tidak berarti terhadap variabel tergantung. Misalnya di dalam penelitian 
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tentang hasil belajar matematika, maka mungkin saja “waktu belajar” kita abaikan. 

Waktu belajar ini diklasifikasikan sebrai variabel random. 

Variabel intervening adalah variabel yang tidak dapat diamati tetapi dapat 

disimpulkan adanya berdasarkan atas variabel bebas. Misalnya dalam suatu penelitian, 

variabel bebasnya adalah penguasaan konsep dan prinsip matematika dan variabel 

tergantungnya adalah hasil belajar, maka variabel interveningnya dalam hal ini adalah 

proses belajar yang terjadi di dalam diri subyek peneliti. 

Dengan pemikiran hubungan sebab akibat seperti yang telah dikemukakan, maka 

kaitan antara variabel-variabel tersebut nampak seperti gambar 7 berikut: 

Gambar 7. Hubungan Antar Variabel 

 
 

 

 

 

 

 
Pendefinisian secara operasional variabel-variabel 

Langkah-langkah dalam menetapkan variabel-variabel ini sampai sejauh ini 

adalah identifikasi variabel-variabel. Selanjutnya perlu didefinisikan secara operasional 

karena definisi operasional itu akan menunjukkan kepada instrument atau metode 

penelitian. Yang dimaksud definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal-

hal yang dapat diamati. Hal yang dapat diamati ini penting sekali karena memungkinkan 

orang lain melakukan penelitian yang serupa. Dengan demikian suatu hasil penelitian 

tetap terbuka untuk diuji kembali oleh peneliti yang lain. 

Contoh variabel yang operasional: 

1. Hasil belajar pendidikan matematika jurusan PMIPA FKIP Unjiversitas Jambi adalah 

indeks prestasi komulatif seluruh mata kuliah program S1. 

2. Prestasi matematika adalah kemampuan menyelesaikan masalah-masalah 

matematika dengan benar. 

3. Sikap positif matematika adalah kecenderungan membaca buku matematika dalam 

waktu senggangnya. 

Sebab Hubungan Akibat 

Variabel Bebas 
Variabel Moderator 
Variabel Kendali 
Variabel Random 

 
Variabel 

Tergantung 
 

Variabel 
Intervening 
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4. Guru matematika adalah guru tuntutan program S1 matematika dan mengajar 

matematika. 

5. Kualitas mahasiswa tahun I program studi pendidikan matematika jurusan PMIPA 

FKIP Universitas Jambi adalah skor tes masuk program studi pendidikan matematika 

jurusan PMIPA FKIP Universitas Jambi. 

 
Instrumen Penelitian 

Kualitas penelitian antara lain ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan. 

Kualitas data itu tergantung kepada instrumennya. Karena itu instrument perlu digarap 

dengan cermat. Misalnya, sikap positif siswa terhadap matematika diteliti dengan 

mengadakan wawancara dengan para guru matematika. Data yang diperoleh akan 

cenderung sikap positif itu sehingga orang menjadi ragu terhadap kualitas penelitian itu. 

Dengan demikian, instrument penelitian haruslah memenuhi syarat-syarat 

minimal, yaitu: 

1. Keterandalan (Reliability) 

Keterandalan suatu alat pengukur akan menunjukkan keajegkan hasil pengukuran. 

Karena itu instrument ini akan menjamin keobyektifan, sebab tidak tergantung 

kepada siapa yang mengukur. 

2. Kesaihan (Validity) 

Kesaihan suatu instrument menunjukkan kepada sejauh mana instrument itu 

mengukur apa yang hendak diukur. Alat ini memang relevan untuk 

mengungkapkan data yang relevan. 

 
Instrumentasi penelitian akan lebih baik lagi bila instrument itu memenuhi standar 

tertentu, artinya instrument telah diseragamkan cara penggunaannya, misalnya TIKI 

(Tes Intelegensi Kelompok Indonesia). 

 
Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan usaha untuk meyakinkan bahwa masalah penelitian 

yang dikemukakan benar-benar dapat ditemukan jawabannya di dalam proses 

penelitian. Ini berarti kegiatan penelitian harus benar-benar menghasilkan informasi 

yang dapat dipergunakan untuk menjawab masalah penelitian. Karena itu desain 
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penelitian ditetapkan oleh variabel-variabel penelitian yang telah diidentifikasi dan oleh 

hipotesis yang akan diuji kebenarannya. 

Ditinjau dari sudut strategi, desain penelitian secara umum member pedoman 

tentang pengumpulan data (macam dan sumber data, pengkuatifikasiannya, dan 

sebagainya) dan cara pengolahannya. 

Ditinjau dari sudut penstrukturan, desain penelitian harus dengan jelas dapat 

terlihat variabel-variabel penelitian. 

 
Sampel 

Seluruh karakteristik tertentu mengenai sekumpulan obyek yang lengkap dan jelas 

disebut populasi. Adapun sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi itu. 

Apabila dikatakan, peneliti melakukan sampling, itu berarti peneliti mengambil 

sebagian saja dari populasi untuk diteliti. Dalam melaksanakan penelitian, biasanya 

dilakukan pengambilan sampel, tidak terhadap populasi . namun kesimpulan penelitian 

itu akan digeneralisasikan terhadap populasi. Karena itu sampling harus dilakukan 

dengan benar yang dapat dipertanggungjawabkan agar kesimpulan penelitian yang 

diperoleh dapat dipercaya. Dengan kata lain sampel itu harus refresentatif ialah segala 

karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel itu. Hubungan sampel dan 

populasi dapat digambarkan seperti pada gambar 8. 

Kenyataan menunjukkan bahwa setiap kali menarik generalisasi dalam penelitian 

terdapat kesalahan, besar ataupun kecil. Ini merupakan akibat dari sampel penelitian 

yang tidak merupakan cermin yang sempurna dari populasinya. Untuk memperkecil 

kesalahan ini biasanya dipergunakan sampling rambang dengan mengatur besarnya 

sampel. Sampel yang tidak mencerminkan populasi secara sempurna disebut kesalahan 

sampling. Dengan demikian perlu diperhitungkan besar atau kecilnya kesalahana itu 

dalam mengeneralisasikan. Kesalahan ini disebut kesalahan baku (standart error). 
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                               Gambar 8. Hubungan sampel dengan populasi 

 

Penentuan Sampel 

Untuk memperoleh sampel penelitian yang refresentatif telah dikembangkan 

teknik sampling. Dari teknik sampling- teknik sampling, yang dipandang dan sah, 

adalah teknik sampling rambang. 

Dalam sampling rambang, setiap anggota populasi (individual atau kolektif) diberi 

kemungkinan yang sama untuk menjadi anggota sampel. 

Jika populasinya terbatas, kemungkinan rambang dapat diberikan secara 

individual. Jika populasinya besar sekali, kemungkinan rambang dapat diberikan secara 

kelompok. 

Teknik sampling ini terlalu luas bila dibicarakan dalam forum ini. Pembahasan 

yang luas dan terperinci dapat dibaca di buku-buku statistic. 

Yang penting dalam pengambilan sampel itu ialah refresentatifnya sampel itu 

terhadap populasinya. Terdapat empat faktor yang menetapkan kerefresentatifannya: 

1. Variabel populasi 

Peneliti harus menerima sebagaimana adanya, tidak dapat mengatur 

2. Besar sampel 

Makin besar sampel, makin tinggi derajat kerefresentatifannya. Dalam keadaan 

populasi homogen, sampel kecil sudah cukup. 

3. Teknik sampling 

Makin tinggi tingkat rambang dalam menentukan sampel, makin tinggi derajat 

kerefresentatifan sampel. 

 

Simpulan diharapkan berlaku juga 
di populasi 

Populasi 
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4. Kecermatan pemasukan/ cirri-ciri populasi 

Makin lengkap ciri-ciri  populasi yang dimasukkan ke dalam sampel, makin tinggi 

derajat kerefresentatifannya. 

 
Perlu diketahui, snagat sulit mendapatkan sampel yang refresentatif secara 

sempurna. Kesalahan itu dapat diperhitungkan dengan menggunakan kealahan baku. 

Buku-buku statistik membicarakan kesalahan baku itu. 

Kesalahan baku itu merupakan rumus matematika. Dalam pelaksanaannya peneliti 

menghadapi kendala-kendala praktis, misalnya biaya, tenaga dan waktu. Karena 

itusebagai pegangan, ambillah sampel sebanyak mungkin menurut kemampuan optimal 

dari segi biaya, tenaga dan waktu, serta menggunakan teknik rambang dan 

memperhatikan ciri-ciri populasi yang perlu dimasukkan ke dalam sampel. 

 

Data 

Semua informasi mengenai variabel yang diteliti telah dihimpun dari sampel 

disebut data. Terdapat dua macam data, yaitu: 

1. Data primer, data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber asalnya. 

2. Data sekunder, data yang dikumpulkan peneliti dari sumber atau dari orang lain. 

Misalnya nilai matematika mahasiswa matematika program studi pendidikan 

matematika jurusan PMIPA FKIP Universitas Jambi diambil dari bagian akademik. 

Perlu didingatkan di sini kualitas data ini ditetapkan oleh kualitas instrumennya. 

Selain itu, kualitas pengambilan data tidak dapat dihimpun oleh sembarangan orang. 

Paling tidak, penghimpunan data harus diteliti terlebih dahulu. Jika persyaratan ini 

diabaikan, mungkin saja data yang terkumpul itu terganggu kesaihannya dan 

keterandalannya. 

 

Pengolahan Data 

Data yang terkumpul perlu diseleksi. Data yang tidak saih dan tidak terandalkan 

dibuang. Data yang kurang lengkap dibuang atau diganti dengan data yang lain yang 

lengkap. 

Data yang sudah diseleksi itu disusun dalam tabel. Dari data yang tersusun ini 

dapat dibuat perhitungan-perhitungan yang selanjutnya dianalisis. Jika data bertipe 
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kuantitatif, maka analisis statistiklah yang digunakan. Jika datanya bertipe deskriptif, 

analisa kualitatiflah yang digunakan. 

 
Hasil 

Analisis data menghasilkan fakta-fakta yang masih harus diterjemahkan oleh 

peneliti. Hasil itu dibandingkan dengan hipotesisnya dan dibahas yang akhirnya 

menghasilkan kesimpulan. Apabila hipotesis diterima, pembahasan menjadi tidak begitu 

menonjolkan peranannya. Sebaliknya jika hipotesis ditolak, peranan pembahasan 

menjadi sangat menonjol, karena peneliti harus menjelaskan mengapa sampai terjadi 

demikian. Penolakan hipotesis ini mungkin disebabkan hal-hal berikut: 

1. Teori yang mendukung 

Teori yang mendukung kurang tepat. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya 

bahan bacaan yang dibaca peneliti sehingga landasan teorinya tidak cukup kuat untuk 

merumuskan hipotesis. 

 

2. Sampel 

Kemungkinan sampel yang diambil tidak refresentatif. Sebenarnya hipotesis itu 

benar untuk populasi, namun sampel yang diambil terlalu kecil sehingga hipotesis 

ditolak. 

3. Instrumen 

Jika instrument yang digunakan menjaring data tidak saih dan tidak terandalkan, 

maka kebenaran hipotesis menjadi tidak terbukti kebenarannya. 

4. Desain penelitian 

Desain penelitian merupakan strategi untuk membuktikan hipotesis. Bila desain 

kurang tepat, tentu saja pembuktian ini menjadi tidak benar. 

5. Perhitungan statistik 

Perhitungan yang salah mengakibatkan kesimpulan yang salah. 

 Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dibuat peneliti, maka 

peneliti harus berusaha memperkecil kemungkinan terjadinya hipotesis tidak terbukti 

kebenarannya, yaitu dengan mempersiapkan penelitian dengan cermat dan menyeluruh, 

sejak langkah awal penelitian. 
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Setelah seluruh langkah penelitian dikerjakan, hasil perlu disusun dalam bentuk 

laporan. Laporan ini harus disusun menurut tata cara penulisan ilmiah. Sistem penulisan 

memang banyak, namun kita harus memilih satu sistem saja. Janganlah menulis laporan 

penelitian dengan menggunakan bermacam-macam sistem yang berupa potongan-

potongan yang digabung. 

Laporan hasil penelitian ini harus terkomunikasikan dengan baik kepada ilmuwan 

selain peneliti. Dengan laporan ini berarti keterbukaan ilmu pengetahuan dan penelitian 

terpenuhi. Ilmuwan lain dapat memahami, menilai, menguji kembali hasil penelitian 

tersebut sehingga penemuan baru menjadi mantap dan lebih maju lagi. 

Sistematika laporan pada umumnya sebagai berikut: 

I. Bagian awal 

1. Halaman judul 

2. Halaman pendahuluan 

3. Halaman datar isi 

4. Halaman taftar tabel 

5. Halaman daftar gambar 

6. Halaman daftar lampiran 

II. Bagian inti 

1. Latar belakang masalah 

2. Tujuan penelitian 

3. Kajian pustaka 

4. Hipotesis (jika ada) 

5. Metode yang dipergunakan 

6. Hasil 

7. Interpretasi/ diskusi 

8. Kesimpulan dan saran 

III. Bagian akhir 

1. Kepustakaan 

2. Lampiran 

3. Riwayat hidup 
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LATIHAN 

 

1. Apakah kalimat berikut ini merupakan masalah penelitian ataukah bukan? 

a. Apakah kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan masalah-masalah 

matematika itu disebabkan perbedaan semantic antara bahasa matematika dan 

bahasa sehari-hari.? 

b. Apakah siswa kelas VI SD itu mampu mengerjakan soal-soal geometri? 

c. Apakah metode penemuan mempengaruhi penampilan siswa dalam 

penyelesaian masalah matematika? 

d. Apakah ada hubungan antara pengertian anak-anak dalam menulis simbol 

matematika dan kesiapan belajar menulis simbol matematika? 

e. Apakah bedanya kesiapan belajar matematika dengan kemampuan belajar 

matematika? 

f. Penguasaan terhadap mata-mata pelajaran yang manakah yang mempunyai 

hubungan dengan kemampuan mengajar dari seorang guru? 

	  
2. Rumuskanlah masalah penelitian yang berkaitan dengan hal-hal berikut: 

a. Penguasaan konsep - penyelesian masalah matematika. 

b. Keprigelan menggunakan kalkulator - belajar trigonometri. 

c. Permainan (istilah Dienes) - retensi dasar-dasar perkalian. 

d. Kemampuan intelektual - penampilan penyelesaian masalah matematika. 

e. Metode ceramah - Diskusi - Hasil belajar matematika. 

3. Rumuskan tiga masalah penelitian pendidikan matematika. 
 
4. Andaikan anda mengadakan penelitian. Anda sedang membaca bahan pustaka. Dari 

bahan pustaka itu anda memperoleh konsep-konsep, prinsip-prinsip atau penemuan 

yang bermanfaat untuk penelitian saudara. Dari konsep-konsep, teori-teori anda 

analisis, melauli penalaran deduktif sedangkan dari penemuan-penemuan anda 

sintesis, melalui penalaran induktif. 

Berikan contoh (dengan pemisalan imajiner) bagaimana penalaran deduktif dan 

induktif itu. 
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5. Setelah anda membaca pustaka yang berkaitan dengan penelitian anda, anda 

berusaha merumuskan hipotesis. Apakah perumusan berikut  ini sudah benar? 

Kalau belum, silahkan menulis kembali sehingga benar. 

a. Anak-anak yang prestasi matematikanya baik, Indeks prestasi komulatif pada 

akhir program juga baik. 

b. Sikap siwa terhada matematika mempengaruhi hasil belajarnya. 

c. Penguasaan konsep menentukan keberhasilan belajar. 

d. Anak gadis lebih cepat dalam mempelajari maematika ketimbang anak laki-

laki. 

e. Perbedaan hasil belajar antara metode ceramah dengan penemuan. 

f. Siswa yang menerima pelajaran logika lebih baik hasil belajar matematikanya 

daripada siswa yang tidak menerima pelajaran logika. 

g. Kemajuan hasil belajar matematika sekelompok anak-anak yang suka 

mengerjakan teka-teki matematika baik. 

h. Hubungan antara keterampilanmenggunakan kalkulator dengan kemampuan 

menyelesaikan masalah matematika. 

6. Hipotesis : “Terdapat hubungan antara lamanya belajar di TK dengan prestasi 

  belajar matematika di SD kelas III”. 

a. Sebutkan variabel tergantungnya. 

b. Sebutkan variabel bebasnya. 

c. Apa variabel moderatornya? Mengapa? 

d. Apa variabel kendalinya? Mengapa? 

e. Apa variabel randomnya? Mengapa? 

f. Apa variabel interveningnya? Mengapa? 

7. Hipotesis  : ”Jika pekerjaan rumah tidak diberikan kepada para siswa, maka prestasi 

 belajar matematika menurun”. 

a. Sudah benarkah perumusan hipotesis itu? 

b. Kalau belum, bagaimana perumusan yang lebih baik? 

c. Sebutkan variabel tergantungnya. 

d. Sebutkan variabel bebasnya. 
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e. Apa variabel moderatornya? Mengapa? 

f. Apa variabel kendalinya? Mengapa? 

g. Apa variabel randomnya? Mengapa? 

h. Apa variabel interveningnya? Mengapa? 

8. Rumusan suatu hipotesis pendidikan matematika. Sebutkan variabel tergantunya, 

variabel bebas, variabel moderator, variabel kendali, variabel random, dan variabel 

interveningnya. 

9. Berikan masing-masing satu contoh variabel yang operasional dan yang tidak 

operasional. 

10. Data yang hendak dijaring peneliti adalah sikap siswa terhadap matematika. Untuk 

mendapatkan data itu dengan menggunakan tes kognitif kepada para siswa. 

a. Bagaimana kesaihan instrument yang akan digunakan peneliti itu? 

b. Bagaimana sebaiknya? 

11. Hasilpengamatan di dalam anda mengajar matematika, nampak ada suatu masalah, 

yaitu adanya kaitanbentakan terhadap pelajar dengan motivasi belajar. 

a. Rumuskan masalah tersebut. 

b. Rumuskan hipotesis penyelesaian masalah yang anda rumuskan tersebut. 

c. Sebutkan variabel-variabelnya. 

d. Sebutkan juga variabel operasionalnya. 
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BAGIAN IV 
CARA MEMBACA DAN MENILAI LAPORAN PENELITIAN 

 

Dengan membaca laporan penelitian, kita dapat mengetahui tidak hanya mengenai 

mengapa dan bagaimana penelitian itu dilakukan, tetapi juga dapat diketahui penemuan-

penemuan baru. 

Di dalam pembahasan di bab yang terdahulu telah dikemukakan bentuk fisik dari 

suatu laporan penelitian pada umumnya. Di dalam penelitian pendidikan matematika 

tentu saja sesuai dengan bentuk laporan yang dikemukakan itu. Isi dalam laporan 

penelitian pendidikan matematika pada umumnya memuat hal-hal berikut: 

1. Rasional pentingnya penelitian. 

2. Penegasan tentang adanya masalah yang berupa suatu pertanyaan atau pernyataan. 

3. Pernyataan yang berupa hipotesis-hipotesis (jika ada). 

4. Deskripsi yang teliti dengan prosedur yang digunakan. 

5. Informasi tentang subyek penelitian. Di sini biasanya subyek penelitian adalah 

pelajar. 

6. Jenis tes, instrument atau metode yang dipergunakan. 

7. Sajian data yang berupa tabel-tabel. 

8. Diskusi tentang hasil penemuan. 

9. Keterbatasan-keterbatasan pelaksanaan dalam penelitian yang dilaksanakan. 

10. Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti atas dasar data dan implikasinya terhadap 

pengajar matematika. 

	  
Demikianlah, dalam kita membaca laporan penelitian pendidikan matematika, 

kesepuluh hal di atas seyogyanya tersirat dalam laporan itu. Apabila di dalam laporan 

penelitian tidak semua kesepuluh hal tadi itu tersirat maka bukan berarti bahwa laporan 

itu tidak bermanfaat, melainkan tetap bermanfaat hanya berbeda dalam gradasi 

penilaian saja. 

Selanjutnya untuk menilai laporan penelitian pendidikan matematika, pertanyaan-

pertanyaan berikut ini dapat dipakai sebagai pegangan. 

1. Apakah masalah yang dikemukakan penting bila ditinjau dari sudut teoritik dan 

praktis? 

2. Apakah masalah itu dirumuskan dengan jelas? 
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3. Apakah desain penelitian itu “mengena” untuk menjawab masalah itu? 

4. Apakah desain itu mempermudah pengontrolan variabel-variabel. 

5. Apakah sampelnya relative refresentatif dan memang sesuai dengan desain dan 

maksud penelitian? 

6. Apakah instrument yang dipergunakan dalam penelitian saih dan maksud 

penelitian? 

7. Apakah teknik analisis data yang dipergunakan sudah sesuai? 

8. Apakah interprestasi dan generalisasinya merupakan kesimpulan yang saih? 

9. Apakah penemuan-penemuan itu berguna bagi guru matematika dan/atau 

pengembang kurikulum matematika? 

10. Apakah peneliti menyarankan kepada para pembacanya agar pembaca juga 

mencoba mengembangkan metode mengajar yang ditelitinya itu? 

	  
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk 

mengevaluasi/menelaah suatu laporan hasil penelitian pendidikan matematika 

diperlukan alat penilai/penelaah. 

Salah satu bentuk adalah dengan menggunakan skor nilai. Bentuk berikut ini 

dapat dipergunakan sebagai contoh yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut. 

 

Judul penelitian : 

 Oleh: 

Sumber/terdapat 

di : 

 

Berilah tanda V (cek) pada kolom skor yang sesuai dengan penilaian anda. 

Skor Arti 
5 
4 
3 
2 
1 

Sanagat memadai 
Memadai 
Cukup memadai 
Kurang memadai 
Tidak memadai 
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NO Butir yang dinilai Skor 
5 4 3 2 1 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 
 

10 

Pentingnya masalah ditinjau dari segi praktis 
dan teoritik. 
Kejelasan perumusan masalah 
Ketepatan desain penelitian untuk menjawab 
masalah 
Desain penelitian memudahkan pengontrolan 
variabel-variabel. 
Kerepresentatifan dan kesesuaian sampel 
untuk desain penelitian. 
Kesaihan dan kesesuaian sampel untuk desain 
penelitian 
Kesesuaian teknik analisis data 
Kesaihan kesimpulan 
Kegunaan penemuan-penemuan bagi guru/ 
pengembang matematika. 
Saran peneliti untuk pembaca. 

     

Jumlah Skor      
Rata-rata Skor      
Arti Skor      

 

Skor 3 perlu diperhatikan penemuan-penemuan yang tertuang di dalam laporan 

penelitian guna pengembangan kurikulum matematika atau penegmbangan pengajaran 

atau semacamnya. 

Kalau diperhatikan kembali langkah-langkah penelitian yang dibicarakan dalam 

bagian II di antara langkah 6 (mengambil kesimpulan) dan langkah 7 (mengaplikasikan 

kesimpulan yang diperoleh pada langkah 6) sebenarnya perlu dijembatani yang berupa 

“interpretasi” dari kesimpulan penelitian. 

Secara sederhana yang dimaksud “interpretasi” dari kesimpulan penelitian adalah 

terjemahan penemuan-penemuan dari hasil penelitian yang diarahkan ke 

operasionalisasi pelaksanaan pendidikan matematika. Ini berarti, operasionalisasi 

pelaksanaan sudah masuk kawasan aplikasi. 

Yang menginterpretasikan di sini adalah penelaahan laporan penelitian. Karena itu 

sifat interpretasinya subyektif, bergantung kepada sipenelaah, namun tetap berdasarkan 

kepada penemuan dari penelitian yang ditelaah. Hasil interpretasi ini tentu saja 
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membawa akibat kepada aplikasinya dalam pendidikan matematika. Uraian di atas 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 
 

 

 

Gambar 9. Interpretasi hasil penelitian 

 

Untuk memperjelas maksud di atas, berikut ini merupakan beberapa contoh. 

 
1. a. Hasil penelitian 

Peter K. Kulfitting di dalam laporannya tahun 1974 menyatakan bahwa para 

siswa kelas tujuh berkemampuan kurang yang menggunakan benda-benda konkrit, 

hasil belajarnya lebih baik daripada para siswa berkemampuan kurang yang tidak 

menggunakan benda-benda konkrit, bagi para siswa yang berkemampuan tinggi, hal 

itu tidak ada perbedaan. 

Untuk kelompok dengan bimbingan tidak pernah, skor tes transfer untuk para 

siswa yang menggunakan benda-benda konkrit lebih tinggi daripada para siswa yang 

mempergunakan benda-benda konkrit, namun tidak ada perbedaan yang signifikan 

bagi para siswa yang mendapat bimbingan penuh. 

 
b. Interpretasi 

Untuk mencapai hasil belajar yang baik, penggunaan benda-benda konkrit 

sangat membantu bagi para siswa yang berkemampuan kurang. Ini berarti 

pemahaman terhadap konsep dan prinsip matematika sangat diperlukan penggunaan 

benda-benda konkrit. Untuk program intruksional matematika (dengan bimbingan 

yang minim dari para guru) misalnya, penggunaan benda-benda konkrit nampak 

sangat diperlukan juga. 

 
c. Aplikasi 

Pada prinsipnya, tujuan yang dicapai ialah keberhasilan belajar. Kelompok 

siswa berkemampuan kurang atau kelompok siswa yang mendapat bimbingan minim 

Penemuan yang 
diperoleh dari 

penelitian 

Interpretasi 
Penelitian 

Aplikasi dalam 
pendidikan 
matematika 
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(guru sibuk, kekurangan guru, dan sebagainya) dalam memperoleh pengalaman 

belajar matematika hendaknya melalui manipulasi benda-benda konkrit. Untuk 

mencapai tujuan belajar, tentu saja kelompok ini membutuhkan waktu yang lebih 

lama daripada kelompok yang berkemampuan tinggi atau yang mendapat bimbingan 

penuh. 

Namun jelas, kelompok manapun yang diharapkan adalah terjapainya tujuan 

belajar, walaupun waktu yang diperlukan kelompok itu berbeda. 

 
2. a. Hasil Penelitian 

James A. Huston di dalam laporannya tahun 1965 menunjukkan bahwa 

banyaknya pekerjaan rumah tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

pemahaman konsep, namun dapat meningkatkan skor pemecahan masalah. 

 
b. Interpretasi 

Banyaknya pekerjaan rumah dapat meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah. 

 
c. Aplikasi 

Berikan pekerjaan rumah secukupnya untuk para siswa yang belajar 

matematika. 

 
3. a. Hasil Penelitian 

Apabila pengajaran dikaitkan dengan sikap siswa, hasil studi Keith J. Edwards 

dan David L. De Vrice tahun 1972, mengenai system belajar dengan bermain dan 

pengelompokan siswa kelas 7, menunjukkan bahwa para siswa yang berkemampuan 

kurang dan sedang di dalam kelas-kelas yang ganjarannya diberikan ke dalam tim 

mempunyai sikap yang lebih positif terhadap matematika daripada sikap para siswa 

dengan kualifikasi sama di dalam kelas-kelas yang ganjarannya diberikan kepada 

perorangan. Namun bagi kelas-kelas yang terdiri dari siswa-siswa yang 

berkemampuan tinggi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka lebih menyukai 

penghargaan perorangan. 

 
a. Interpretasi 
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Guru hendaknya berhati-hati dalam cara memberikan ganjaran kepada para 

siswanya. 

 
b. Aplikasi 

Perhatikan dulu bagaimana kemampuan para siswa. Kelompok siswa yang 

berkemampuan tinggi diberikan penghargaan secara perorangan walaupun        

mereka bekerja kelompok. Namun bagi siswa berkemampuan sedang dan kurang 

penghargaan diberikan kepada kelompok. 

 
4. a. Hasil Penelitian 

Kenneth A. Ritzer dan Keneth B. Henderson di dalam studinya tahun 1967 

mendapatkan bahwa para siswa kelas 7 dan kelas 8 yang mendapat pelajaran logika 

lebih mampu menyatakan benar relasi-relasi yang mereka ketemukan daripada para 

siswa yang tidak mendapatkan materi logika. 

 

b. Interpretasi 

Pemberian pelajaran logika sangat membantu para siswa dalam belajar 

matematika. 

 

c. Aplikasi 

Perlu mencantumkan logika dalam silabus matematika. 

 

5. a. Hasil Penelitian 

Elizabeth Pennoma di dalam laporannya tahun 1974 mengatakan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hasil 

belajar matematika sebelum memasuki SD atau selama tahun-tahun pertama di SLTP 

terdapat perbedaan yang berarti. Apabila diukur mengenai tugas-tugas kognitif 

tingkat tinggi, anak lagi-laki lebih baik, sedangkan mengenai tugas-tugas kognitif 

yang lebih rendah anak perempuan yang lebih baik. Tidak terdapat kesimpulan untuk 

para siswa SLTA. 
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b. Interpretasi 

Pada SD tingkat tinggi tahun-tahun pertama SLTP, antara anak perempuan dan 

laki-laki terdapat perbedaan kemampuan dalam belajar matematika. 

 

c. Aplikasi 

Untuk tidak saling menghambat, kelas matematika pada kelas SD tingkat tinggi 

dan permulaan SLTP, dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok anak laki-laki 

dan kelompok anak permpuan. 

Dari uraian di atas, jelas kiranya, para pengajar matematika di sekolah dan 

LPTK perlu membaca dan mempelajari laporan-laporan penelitian pendidikan 

matematika. Tidak berlebihan kiranya, bila dianjurkan berlangganan salah satu jurnal 

mengenai penelitian pendidikan matematika. Salah satu jurnal yang 

direkomendasikan ialah “Journal for Research in Mathematics Education” terbitan 

NCTM. 

Perlu diketahui bahwa, contoh 1 s/d 5 yang disebutkan di atas merupakan hasil 

penelitian di Amerika Serikat. 
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BAGIAN V 
KESALAHAN-KESALAHAN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 

DALAM MELAKUKAN PENELITIAN PENDIDIKAN 
 

Variabel yang berperan dalam pendidikan matematika terlalu banyak dan 

kompleks. Karena itu menjadi banyak masalah dalam mengidentifikasi hubungan antara 

variabel-variabel itu. Hubungan-hubungan  tersebut sulit diketemukan, dimengerti dan 

dijelaskan walaupun metode, prosedur, pengukuran, pengambilan sampel dan 

analisisnya sudah memadai. Apabila hasil penelitian hasil penelitian terganggu adanya 

kesalahan-kesalahan yang sebenarnya dapat dihindarkan, maka kesimpulan yang 

diperoleh menjadi goyah kebenarannya. Banyak kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

melakukan penelitian. Beberapa diantaranya mungkin lebih serius dari pada yang lain. 

Berikut ini dikemukakan beberapa kesalahan yang mungkin terjadi dalam melakukan 

penelitian: 

1) Peneliti perlu mengambil sampel namun peneliti gagal dalam mengidentifikasi 

karakteristik populasi. 

2) Pengambilan sampel yang terlalu besar atau terlalu kecil. 

3) Penemuan penelitian yang didasarkan hanya sebagian dari unsur sampel. Misalnya, 

yang ditetapkan, suatu sampel yang terdiri dari 150 responden, ternyata hanya 50 

responden saja yang teramati. Yang terjadi adalah bias. 

4) Anggota kelompok perlakuan seharusnya dipilih secara rambang, namun peneliti 

tidak berhasil melakukannya. 

5) Karakteristik anggota kelompok kontrol seharusnya setara dengan karakteristik 

anggota kelompok perlakuan, namun peneliti tidak berhasil memberikan 

persyaratan yang demikian itu. 

6) Terdapat perbedaan anggota di antara kelompok yang dikenai tes awal (pre-test) 

dan tes akhir (post-test). Dalam kondisi yang demikian, peneliti menjadi salah bila 

peneliti memperbandingkan hasil tes awal dan tes akhir. 

7) Penggunaan instrumen yang derajat keterandalannya tidak tinggi. 

8) Informasi utama tidak secara efektif dipergunakan untuk merumuskan hipotesis. 

9) Informasi penting terlupakan dalam laporan. Informasi yang tidak lengkap, 

mengakibatkan sulit menginterpretasikan dan menarik kesimpulan yang cocok. 

Juga terjadi kesulitan, bila pembaca ada yang ingin mengulangi penelitian serupa. 
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Para pengajar matematika perlu didorong untuk melakukan penelitian ulang. 

Penelitian ulang perlu dilaksanakan dengan menggunakan sampel yang berbeda 

untuk memantapkan penemuan-penemuan. 

 

Kesalahan dalam penelitian yang mungkin terjadi seperti dikemukakan di atas 

perlu diperhatikan oleh para peneliti sebab mungkin saja kesalahan tadi tanpa disadari 

menyelinap dalam proses penelitian. 

Perlu diketahui, kesalahan-kesalahan yang dikemukakan di atas itu merupakan 

sebagian kecil dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian. Misalnya 

kesalahan menghitung statistiknya, penggunaan rumus matematika yang kurang tepat 

untuk analisis data dan sebagainya. Kesemuanya ini menyebabkan kesimpulan/ 

generalisasi penelitian menjadi tidak saih. Ketidaksaihan kesimpulan/ generalisasi 

penelitian tidak dapat dipergunakan sebagai landasan pengembangan pendidikan 

matematika. 
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LATIHAN 

 

1. Anggota kelompok perlakuan seharusnya dipilih secara rambang, namun peneliti 

tidak dapat melakukannya. Apa yang terjadi dengan kesimpulan penelitian? 

2. Informasi utama tidak secara efektif dipergunakan untuk merumuskan hipotesis. 

Bagaimana pendapat anda? 

3. Penggunaan instrumen  yang derajat kesaihannya rendah. Apa yang terjadi pada 

penelitian itu? 
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LATIHAN MENYELURUH 

 

I. Benar atau salah pernyatan berikut ini. 

1. Di dalam bidang keilmuan, hanya terdapat satu cara untuk menyelesaikan 

masalah. 

2. Metode coba-salah merupakan metode ilmiah. 

3. Berpikir ilmiah dipergunakan penelitian. 

4. Penelitian memerlukan kemampuan berpikir ilmiah. 

5. Berpikir induktif dan deduktif dipergunakan untuk melaksanakan penelitian. 

6. Memberikan penjelasan dari fakta-fakta ke generalisasi merupakan cara kerja 

yang  bersifat induktif. 

7. Penelitian tidak pernah dapat menemukan kebenaran mutlak. 

8. Makin jelas perumusan suatu masalah makin kabur dalam menetapkan cara 

penelitian untuk menyelesaikan masalah. 

9. Fakta yang bertentangan dengan hipotesis tidak dapat digolongkan penelitian. 

10. Hipotesis merupakan teori. 

 

II. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. “Coba-salah” merupakan cara kerja yang sifatnya adalah : 

a. rasional 

b. mekanik 

c. intuitif 

d. a, b, dan c salah 

2. Mencari penyelesaian ilmiah berdasarkan cara berpikir : 

a. deduktif 

b. induktif 

c. deduktif dan induktif 

d. a, b, dan c salah 

3. Suatu hipotesis yang baik akan memiliki salah satu cirri-ciri berikut : 

a. hipotesis itu memuat hanya dua variabel 

b. dapat diuji kebenaran atau tidak kebenarannya 
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c. berhubungan erat dengan bidang studi tertentu 

d. harus berbentuk kalimat “jika…..maka” 

4. Menurut Begle, matematika mempunyai obyek : 

a. fakta dan konsep 

b. operasi dan prinsip 

c. konsep dan prinsip 

d. a dan b 

5. Yang tidak termasuk variabel dalam pendidikan matematika adalah : 

a. guru matematika  

b. konsep matematika 

c. buku teks 

d. kemajuan teknologi 

6. Menguji hipotesis berarti mengumpulkan data untuk : 

a. menolak hipotesis  

b. menerima hipotesis 

c. menolak atau menerima hipotesis  

d. mengubah hipotesis menjadi teori 

7. Di dalam melaksanakan penelitian, tahap mengumpulkan, membuktikan 

dengan fakta sampai kepada penarikan kesimpulan merupakan tahap :\ 

a. reflektif 

b. verifikasi 

c. a dan b 

d. a, b dan c salah 

8. Ditemukan dari suatu penelitian bahwa terdapat keteraturan hubungan antara 

prestasi belajar matematika di SLTA dengan keberhasilan belajar matematika 

di program studi pendidikan matematika di jurusan PMIPA FKIP. Kesimpulan 

penelitian demikian ini dikatakan saih secara : 

a. internal 

b. eksternal 

c. internal dan eksternal 

d. intruksional 

9. Kesaihan eksternal yang tinggi umumnya dapat mengakibatkan : 
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a. Kesaihan internal yang tinggi 

b. Sifat generalisasi menurun 

c. A dan b 

d. A, b, dan c salah 

10. Di dalam suatu penelitian tentang hasil belajar matematika, kelompok usia 9-

11 tahun yang diambil. Kelompok usia ini merupakan : 

a. variabel bebas 

b. variabel tergantung 

c. variabel random 

d. variabel terkendali 

 

III. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat. 

1. Perhatikan dua kalimat berikut ini : 

a. Saya akan membeli Honda bebek tahun 1990, warna hitam. 

b. Saya akan membeli Honda. 

Mana di antara dua kalimat di atas yang lebih operasional? Mengapa? Mana 

yang mempunyai semesta pembicaraan yang luas? Mengapa? 

2. Terdapat korelasi positif yang sangat tinggi antara variabel 𝑥 dan variabel 𝑦. 

Ini berarti, jika variabel 𝑥 naik 100% maka ........................................................ 

3. Apakah berpikir yang menggunakan statistik itu disebut bahasa? Mengapa? 

4. Pengalaman merupakan bakat yang bermanfaat untuk mendapatkan 

penyelesaian ilmiah, namun pengalaman saja, tidak akan tercapai penyelesaian 

ilmiah yang benar. Bagaimana cara untuk menjadikan pengalaman sebagai 

suatu cara untuk menemukan penyelesaian ilmiah yang benar? 

5. Berikan suatu perumusan judul, masalah dan hipotesisnya sehingga ketiga 

perumusan itu nampak saling berkaitannya. 

6. Perlukah sampel penelitian itu representative terhadap populasinya? Mengapa? 

7. Mengapa variabel dalam penelitian itu perlu dirumuskan secara operasional? 

8. Apakah hubungannya variabel tergantung dengan variabel moderator? Berikan 

contohnya. 

9. Untuk apa suatu hasil penelitian itu dilaporkan? 
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10. Mungkinkah terdapat dua penelitian yang sama, tetapi hasilnya saling 

bertentangan? Mengapa? 

 

IV. Jawablah pertanyaan berikut ini. 

1. Di dalam abad komputer  sekarang ini, penggunaan kalkulator di sekolah 

menjadi pembicaraan ramai di antara para ahli pendidikan. Dari hasil rekaman 

diskusi resmi ataupun tidak resmi, nampak terdapat dua golongan besar. 

Golongan pertama berpendapat bahwa penggunaan kalkulator di sekolah-

sekolah akan mematikan penguasaan konsep dasar matematika sehingga anak 

didik menjadi sangat mekanistik walaupun di dalam mengerjakan soal-soal 

menjadi lebih cepat dari pada anak-anak yang tidak menggunakan kalkulator. 

Golongan lainnya berpendapat, bahwa penggunaan kalkulator akan menjadi 

lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah sebab anak 

tidak diributkan lagi dengan soal hitung-menghitung rutin sedemikian, hingga 

anak dapat menggunakan waktu yang lebih lama untuk memikirkan cara 

pemecahan masalah yang dihadapinya. 

a. Bagaimana pendapat saudara tentang pendapat dua golongan yang 

disebutkan itu? 

b. Pendapat saudara akan saudara teliti di Jambi. Coba rumuskan judul, 

masalah, dan hipotesis saudara. 

c. Instrumen apa yang saudara pandang tepat untuk pengumpulan data 

saudara? 

d. Bagaimana saudara menetapkan sampelnya? 

e. Tentukan juga galat untuk menganalisis data saudara. 

2. Sudah menjadi kebiasaan, guru matematika selalu memberikan pekerjaan 

rumah kepada anak didiknya. Pekerjaan rumah ini diberikan agar siswa 

menjadi lebih paham terhadap konsep-konsep ataupun teori-teori yang 

diberikan pada waktu tatap muka di kelas. Dengan pendapat semacam ini, guru 

kelas II SMU Negeri Jambi memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan 

konsep/ teori yang telah diberikan sebanyak-banyaknya di rumah. Pekerjaan 

para siswa itu diperiksa dengan tekun oleh guru tersebut. Guru tersebut merasa 

“marah” terhadap hasil pekerjaan rumah siswa-siswanya. Tetapi alangkah 
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kecewanya guru tersebut, ketika setelah tiga minggu ia mengecek kembali 

penguasaan konsep/teori yang telah diberikan kepada siswanya itu telah 

“menguap” seolah-olah belum pernah diajarkan. Apakah situasi yang demikian 

ini sudah dapat menimbulkan masalah penelitian? 

3. Seorang guru matematika ingin mengetahui apakah urutan langkah pengajaran 

dari dua kegiatan dalam pengajaran matematika mempunyai pengaruh terhadap 

keberhasilan siswa. Guru tersebut mengadakan penelitian yang dasarnya para 

siswa berkemampuan “sedang” dengan prosedur sebagai berikut: 

Kelompok siswa I diberikan urutan langkah kegiatan : 

a. Para siswa diberi rumus, langsung mereka diminta mempelajari mengapa 

rumus itu dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. 

b. Setelah langkah pertama, barulah kemudian para siswa diminta mempelajari 

mengapa rumus itu dapat digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua prosedur itu tidak menunjukkan 

hasil belajar yang berbeda secara signifikan. Siswa kelompok I dapat bekerja 

lebih cepat daripada siswa kelompok II, namun siswa kelompok II lebih 

memahami rumus itu dan dapat menggeneralisasikan pada kasus baru. 

a. Bagaimana menurut anda, perumusan masalah dan hipotesis yang cocok 

dengan penelitian di atas? 

b. Instrumen yang mana yang anda pilih? 

c. Analisis statistik yang mana yang anda pilih? 

d. Bagaimana interprestasi dari hasil penelitian yang dinyatakan di atas 

tersebut? 

e. Bagaimana anda mengaplikasikan hasil penelitian tersebut dalam 

pengajaran matematika? 
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BAGIAN VI 
RENCANA PENELITIAN 

 

Rencana penelitian adalah rencana yang menunjukkan dengan jelas aspek-aspek 

dan langkah-langkah yang direncanakan, termasuk di dalamnya daftar kepustakaan 

sementara untuk mendukung rencana penelitian tersebut. Rencana penelitian ini harus 

dapat segera menjawab pertanyaan berikut : 

a. Apa masalah penelitiannya? 

b. Apa tujuan penelitian yang direncanakan itu? 

c. Apa yang menjadi titik tolak penelitian? 

d. Bagaimana hipotesis penelitiannya? 

e. Metode yang bagaimana yang akan dipergunakan? 

f. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya, mungkin termasuk jadwal 

pelaksanaannya dan bahkan biayanya? 

 

Jelas yang dimaksud rencana penelitian bukan rencana karangan berbentuk 

makalah. Rencana karangan berbentuk makalah akan berisi bab-bab yang masing-

masing bab diperinci lagi menjadi butir-butir sub-bab dan mungkin menjadi sub-sub 

bab.  

Rencana laporan penelitian antara lain akan berbentuk seperti tercantum di 

halaman selanjutnya. Untuk lebih jelasnya rencana penelitian biasanya memuat hal-hal 

berikut : 

 

JUDUL  

Judul penelitian harus sesuai, dengan mencakup keseluruhan isi penelitian. Judul 

menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, deskriptif dan biasanya tidak merupakan 

pertanyaan. 

 

PENDAHULUAN  

Di dalam pendahuluan ini akan memuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah 

ini berisi uraian singkat untuk sampai kepada masalah penelitian. Masalah penelitian 

perlu dirumuskan, namun kadang-kadang juga tidak berdiri sendiri. Perlu dikemukakan 
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juga tujuan penelitian, yang akhirnya juga ditunjukkan mengapa penelitian itu penting 

dilakukan. 

 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Tinjauan kepustakaan berisi uraian yang mendasari rumusan hipotesis sebagai teori 

sementara untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dikemukakan juga di sini variabel-

variabel penelitian sampai kepada pembatasan operasional. 

 

METODOLOGI  

Di sini berisi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Serta rumus-rumus 

statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data, kalau dipandang perlu juga tabel-

tabel. 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

Kepustakaan yan tercantum di dalam rencana penelitian sifatnya sementara, yaitu bahan 

referensi di dalam menyusun rencana penelitian. Pada umumnya, daftar kepustakaan 

yang tercantum di dalam laporan penelitian akan lebih banyak dari pada daftar 

kepustakaan di dalam rencana penelitian. Kepustakaan ini perlu dicantumkan agar 

pembaca rencana penelitian dapat mengecek sumber-sumber yang dikemukakan (berupa 

kutipan, rangkuman gagasan dan sebagainya) dalam rencana tersebut. 

Cara penulisan kepustakaan, kita pilih urutannya : Nama pengarang, tahun terbit, judul, 

kota terbit, penerbit. 

Misalnya : 

1. Sarwono. (1984). Teori Perkembangan Mental Anak, Jakarta : Utama Karya. 

2. Zeuli, J. S. and Tiezzi, L. J. (1991).  Creting Contexts to Change Teachers Beliefs 

About The Influence of Research. East Lansing, Michigan State University. 

National Center for Research on Teacher Learning. 

 

JADWAL 

Jadwal waktu perlu direncanakan juga, kapan suatu rencana kegiatan dilakukan, dimana 

dan berapa lama. Sehingga dapat diketahui berapa lama penelitian anda lakukan. 
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PEMBIAYAAN 

Pembiayaan berisi tentang kebutuhan untuk penelitian sampai dengan laporan 

penelitian. Misalnya : 

a. Alat-alat tulis, termasuk di dalamnya bahan-bahan. 

b. Bahan-bahan untuk eksperimen. 

c. Perjalanan termasuk akomodasi (penginapan dan makan) para petugas lapangan. 

d. Uang lelah para petugas lapangan. 

e. Pembuatan laporan, termasuk di dalamnya uang lelah pengetikan laporan dan 

reproduksinya. 

Berikut ini diberikan contoh rencana penelitian. 

Contoh 1. 

Pengaruh hasil belajar matematika terhadap keberhasilan penulisan makalah di Program 

Studi Pendidikan Matematika Jurusan PMIPA FKIP Universitas Jambi. 

 

PENDAHULUAN 

Mahasiswa program S-1 pendidikan matematika dituntut mempunyai kemampuan 

untuk mengemukakan gagasan secara sistematik dan logis. Selain dengan lisan, juga 

dengan tulisan yang memenuhi kaidah ilmiah. Pengungkapan gagasan dengan tulisan itu 

berbentuk makalah. 

Pengungkapan gagasan yang sistematik dan logis yang memenuhi kaidah ilmiah, 

bagi mahasiswa jurusan pendidikan matematika telah terbiasa karena mata kuliah-mata 

kuliah matematika mempunyai sifat-sifat yang disebutkan itu. Dengan denikian, bagi 

para mahasiswa jurusan pendidikan matematika tidak akan mendapat kesulitan di dalam 

mereka menyusun makalah. 

Pengamatan menunjukkan, para mahasiswa jurusan pendidikan matematika masih 

banyak yang mendapat kesulitan dalam menyusun makalah. Kesulitan bukan semata-

mata terletak dalam menyusun tata bahasanya, tetapi juga boleh berpikirnya yang tidak 

sistematik dan kurang logis. 
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Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, timbullah pertanyaan sampai 

seberapa jauh hubungan antara kemampuan matematika seseorang itu terhadap 

kemampuan mengemukakan gagasan dalam bentuk tulisan ilmiah. 

Tujuan 

Mengetahui apakah berpikir matematika itu diperlukan di dalam seseorang 

mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tulisan ilmiah. 

 

Pentingnya Penelitian 

Sebagai seorang sarjana, tamatan jurusan pendidikan matematika haruslah mampu 

mengutarakan gagasan ilmiahnya baik secara lisan maupun tulisan. Dengan mengetahui 

keterkaitannya proses berpikir matematika dengan proses penuangan gagasan dalam 

bentuk tulisan ilmiah, maka proses berpikir matematika perlu ditekankan sejak 

mahasiswa mempelajari matematika di jurusan pendidikan matematika. Dengan  

demikian di dalam menyusun kegiatan belajar dan mengajar matematika, tercapainya 

tujuan belajar matematika haruslah diarahkan tidak sekedar hasil belajar, tetapi juga 

proses berpikir matematika tersebut. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Matematika sebenarnya berhubungan dengan gagasan, struktur-struktur serta 

hubungan-hubungannya yang diatur secara logis. Komponen-komponen di dalam 

matematika akan memuat aksioma-aksioma, definisi-definisi dan teorema-teorema. 

Komponen-komponen tersebut tersusun secara sistematika yang logis dan disebut 

aksiomatik. Dengan demikian berpikir matematika berarti pola berpikirnya adalah 

deduktif. Cara kerjanya mungkin saja pertama-tama adalah induktif, namun kemudian 

cara berpikirnya haruslah deduktif. Jelas cara berpikir yang demikian pasti sistematik 

dan logis. 

Di dalam menyusun makalah, gagasan yang dikemukakan haruslah tersusun 

secara sistematik dan logis sedemikian hingga makalah itu nampak keterduaannya di 

antara komponen-komponen yang saling berkaitan yang terdapat dalam makalah 

tersebut. 
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Dari uraian di atas, dapatlah dihipotesiskan: “Ada korelasi positif antara hasil 

belajar matematika dengan nilai makalah”. Variabel bebasnya adalah hasil belajar 

matematika yang dihitung dari indeks prestasi dari mata kuliah logika dan aljabar 

abstrak dengan kriteria sebagai berikut : 

 

 

   IP ≥ 2,5 baik 

 2 ≤ IP < 2,5 cukup 

   IP < 2 kurang 

Variabel tergantungnya adalah nilai makalah yang kriteria penilaiannyaadalah 

sebagai berikut. Adapun kriteria penilaiannya adalah : 

a. Sistematis uraian jelas. 

b. Kelogisan antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain, terutama yang 

menunjukkan sebab akibat. 

a dan b bersama mendapat kriteria : “baik” 

a atau b saja mendapat kriteria : “cukup” 

Tidak kedua-duanya mendapat kriteria : “kurang” 

 

METODOLOGI 

Teknik Pengumpulan Data 

a. Perekaman nilai logika dan aljabar abstrak dari daftar nilai yang diperoleh di kator 

BAK 

b. Perekaman nilai makalah dari staf pengajar mata kuliah seminar pendidikan 

matematika. 

Populasi adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika jurusan PMIPA 

FKIP mulai angkatan 1999 yang telah mengikuti mata kuliah aljabar abstrak, logika dan 

seminar pendidikan matematika. 

Teknik Analisis Data 

Analisis kualitatif menggunakan distribusi Chi-kuadrat dengan rumus 𝑥! 

X2  =  
(𝑓! − 𝑓!)!

𝑓!
 

Dengan interval (tingkat kepercayaan) 95%. 
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Baik Cukup Kurang 

Matematika 
   

Makalah 
   

 

Direncana penelitian ini, daftar kepustakaan, jadwal dan pembiayaan tidak 

dikemukakan. 

 

Contoh 2. 

Suatu Studi Tentang Metode Penyampaian Konsep-konsep Matematika Dengan 

Menggunakan Ceramah dan Kartu. 

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Setiap metode pengajaran mempunyai kekuatan atau kelemahan. Faktor-faktor 

perkembangan intelektual dan kesiapan pelajar merupakan hal-hal yang esensial di 

dalam cara bagaimana menyampaikan bahan pelajaran kepada para pelajar. 

Metode ceramah di Negara kita mulai mendapat kritik, sebab dipandang tidak 

menganut aliran CBSA. 

Metode yang melibatkan pelajar yang pada umumnya sifatnya tidak klasikal 

seperti metode ceramah mulai mendapat angin untuk dilaksanakan. Salah satu bentuk 

dari metode tersebut terakhir ini menggunakan kartu. 

Di dalam metode ceramah, konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika 

diperoleh pelajar sebagian besar dari pengajar sedang di dalam metode yang 

menggunakan kartu, konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika sebagian besar 

diperoleh dari para pelajar sendiri yaitu dengan mempelajari kartu-kartu tersebut baik 

secara individual maupun dengan kelompok pelajar itu sendiri. Dengan demikian di 

dalam metode penyampaiannya dengan menggunakan kartu, fungsi pengajar bukanlah 

mengajar melainkan sebagai fasilitator. 

Dari kedua metode tersebut kita belum mengetahui mana yang lebih efektif.  

Kriteria 
IP 
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Masalah 

Dengan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut di atas, timbullah 

masalah, manakah yang lebih baik di antara metode penyampaian dengan ceramah 

ataukah metode penyampaian dengan kartu. 

 

Tujuan 

Studi ini bertujuan  untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar antara 

metode penyampaian ceramah dan kartu. 

 

Pentingnya Penelitian 

Dengan mengetahui hasil belajar dari para siswa yang dikenai kedua metode 

tersebut, dapat diketahui metode mana yang lebih efektif dari kedua metode tersebut. 

Metode yang lebih efektif dapat dipilih sebagai salah satu alternatif penyelesaian 

masalah dalam dunia pendidikan matematika yang sampai saat ini pendidikan 

matematika merupakan mata pelajaran yang “ditakuti” para pelajar. 

 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Faktor utama di dalam proses belajar mengajar adalah siswa dan pengajar. 

Dengan demikian yang mendapat perhatian di dalam proses belajar mengajar di mana 

faktor  siswa terlibat, adalah teori perkembangan intelektual dan bahan pelajaran yang 

dipelajari. Teori perkembangan mental anak adalah tahap berpikir formal. Dengan 

demikian pengajar, haruslah mengarahkan para anak didiknya untuk mencapai tahap 

berpikir formal tersebut. 

Bahan pelajaran haruslah disusun yang bermakna (istilah Ausubel adalah Meaning 

Full Learning). Tentang faktor pengajar, kemampuan pengajar dalam menyampaikan 

bahan pelajaran kepada para siswa sedemikian bahan pelajaran itu dapat diserap para 

siswa dipandang merupakan hal yang esensial. 

Apabila kedua faktor utama ini (siswa dan pengajar) terkendali, sehingga yang 

berpengaruh itu adalah metode mengajarnya saja, maka hasil belajar matematika para 

siswa dipengaruhi oleh metode mengajarnya saja. 
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Bahan pelajaran yang menjadi alat penelitian adalah teori himpunan. bahan 

pelajaran ini dipandang merupakan dasar dari sebagian besar cabang matematika dan 

kaya akan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Aplikasinyapun banyak di dalam 

kehidupan nyata. Dengan demikian bahan pelajaran ini diminati para pelajar. 

 

Hipotesis 

Dari kondisi yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai 

berikut : “ Terdapat perbedaan hasil belajar antara para siswa yang mendapat 

pengalaman belajar melalui metode penyampaian dengan ceramah dan kartu”. Variabel 

tergantungnya adalah hasil belajar yang diperoleh dari hasil tes. Variabel bebasnya 

metode penyampaian, yaitu metode penyampaian dengan ceramah dan metode 

penyampaian dengan kartu. 

 

METODOLOGI 

Teknik Pengambilan Data 

Studi ini melibatkan 80 mahasiswa program studi pendidikan matematika tahun I 

program D-3 dan S-1 dengan tidak membedakan jenis kelamin. Hasil belajar dapat 

diperoleh dari nilai tes yang dikerjakan oleh para pelajar baik dari kelompok yang 

mengikuti pelajaran dengan metode penyampaian dengan ceramah maupun dengan 

kartu yang  diagramnya sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Teknik Analisis Data 

Rata hitung hasil tes kedua metode dibanding dengan menggunakan distribusi 

Student t dengan rumus : 

𝑡 =
𝑥 − 𝑥

𝑆 1
𝑛!
+ 1
𝑛!

                                                                𝑆 =
𝑛! − 1 𝑆!! + 𝑛! − 1 𝑆!!

𝑛! + 𝑛! − 2
 

Dengan interval kepercayaan 95% 

Program D-3 

Program S-1 

Hasil tes 

Hasil tes 

Saling dibandingkan 
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Lampiran 1 

 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIKA 

 

Data dapat dikumpulkan dengan bertanya, memberi tes, mengamati, meneliti 

bahan-bahan tertulis seperti dokumen atau kombinasi dari hal-hal yang disebut tadi. 

Untuk keperluan analisis, data ini diolah dengan teknik statistika. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket disebar keseluruh responden. Petugas pengumpul data dapat menerangkan 

tujuan penelitian, menjelaskan segala sesuatu yang ada dalam angket untuk keperluan 

penelitian. 

Pertanyaan dalam angket: 

a. Bentuk tertutup : Jawabannya merupakan pilihan yang telah diberikan sehingga 

mudah dikuantifikasikan untuk dianalisis. 

b. Bentuk terbuka : Jawabannya diserahkan kepada responden, sehingga bentuk ini 

sulit dikuantifikasikan, namun berguna untuk tujuan eksplorasi terhadap jawaban 

yang kurang jelas. 

 

2. Wawancara 

Terdapat dua macam wawancara : 

a. Terstruktur : Mirip dengan angket, tetapi pelaksanaannya dengan lisan. Cara 

bertanya sudah terpola dan baku. 

b. Tak struktur : Yang di gali hanya hal-hal yang pokok tentang suatu informasi. 

 

3. Tes 

Pengumpulan data dengan tes ini agar mudah dikuantifikasikan, bentuknya tes 

obyektif. Syarat tes adalah saih dan reliabel. 
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4. Dokumenter 

Pengumpulan data dilaksanakan dengan memeriksa dokumen-dokumen misalnya: 

laporan-laporan, hasil-hasil rapat, surat kabar, daftar prestasi hasil belajar dan 

sebagainya. 

 

Teknik Statistik 

1. Frekuensi 

Frekuensi menyatakan jumlah obyek. Frekuensi ini dapat disajikan dalam tabel, 

grafik dan poligon. 

 

2. Mean, Median, dan Mode 

Mean, Median dan Mode ini dipergunakan untuk melihat kecendrungan suatu 

kelompok atau dapat pula untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih. 

Penggunaan Mean biasanya disertai dengan simpangan baku. 

 

3. Simpangan Baku 

Simpangan baku untuk dapat melihat kedudukan sesuatu anggota kelompok di 

dalam kelompoknya atau dalam kelompok lain yang mempunyai satuan ukuran yang 

berlainan. 

 

4. Produk Momen dari Pearson 

Produk Momen dari Pearson ini dipergunakan untuk melihat kecendrungan 

hubungan antara dua variabel, misalnya korelasi hasil tes masuk program studi 

pendidikan matematika dengan IP komulatif selama 4 semester di Jurusan PMIPA 

adalah 0,85. Ini berarti yang hasil masuknya baik, cenderung IP komulatif selama 4 

semester juga baik, dengan rumus Pearson Produk Momen. 

𝑟!" =
𝑁 𝑋𝑌 − 𝑋 𝑌

𝑁 𝑋! − 𝑋 ! 𝑁 𝑌! − 𝑌 !
 

 

5. Korelasi Spearman 

Korelasi Spearman ini dipergunakan untuk melihat kecenderungan hubungan 

anatara dua variabel untuk data ordinal. Misalnya, korelasi antara jenjang pendidikan 
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pengajar dengan jumlah jam mengajar adalah -0,80. Ini berarti makin rendah jenjang 

pengajar dengan jumlah jam mengajar adalah -0,80. Ini berarti makin rendah jenjang 

pendidikan pengajar, cenderung makin banyak jumlah jam mengajarnya, dengan rumus 

sebagai berikut : 

𝑟!" = 1−
6 𝐵!

𝑁(𝑁! − 1)                                                                             B = Beda  jenjang 

 

6. Korelasi Phi 

Korelasi ini dipergunakan untuk melihat kecenderungan hubungan antara dua 

variabel yang sifat datanya dikhotomis. Misalnya siswa dibagi menjadi dua kelompok, 

berprestasi baik dan berprestasi kurang, sering absen dan jarang absen. 

Pengelompokkan ini didasarkan atas Mean dan Frekuensi absen. Kalau korelasi antara 

prestasi tinggi dan sering absen adalah 0,85, maka dapat diartikan bahwa siswa yang 

berprestasi tinggi cenderung sering absen. Korelasi lain yang dipergunakan seperti 

keadaan yang dikemukakan di atas adalah korelasi “Yule’s Q” 

 

7. t-test 

a. Tes ini dipergunakan untuk menguji hipotesis nol. Misalnya untuk menguji tidak 

ada perbedaan antara Mean hasil belajar matematika dari sampel dengan 

populasinya. 

b. Tes ini juga dipergunakan untuk menguji Mean antara dua sampel. 

 

8. Chi-Kuadrat 

Chi-Kuadrat dipergunakan untuk menguji apakah perbedaan antara 𝑓! (frekuensi 

yang diobservasi) dengan 𝑓! (frekuensi yang diharapkan) dari observasi yang terbatas 

merupakan perbedaan yang signifikan ataukah tidak, dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑋! =
𝑓! − 𝑓! !

𝑓!
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9. Analisis Varians (ANOVA: Analysis of Variance) 

Analisis varians ini serupa untuk t-test, tetapi dapat dipergunakan untuk menguji 

beberapa sampel sekaligus. 

 

10. Tingkat Kepercayaan dan Taraf Signifikansi 

Tingkat kepercayaan ini adalah suatu bilangan yang menyatakan besarnya 

kemungkinan bahwa hasil analisis itu salah. Untuk jelas perhatikan contoh berikut: 

Mean matematika adalah 70 dengan tingkat kepercayaan 0,99 (atau taraf signifikansi 

0,01), artinya: 

a. Kita merasa 99% benar bahwa rata-rata hasil belajar matematika adalah 70. 

b. Apabila penelitian tersebut dilakukan 100 kali, maka 99 kali dari penelitian itu akan 

menghasilkan Mean hasil belajar matematika adalah 70 dan 1 kali tidak 

menghasilkan Mean sebesar 70. 
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Lampiran II 

 

BEBERAPA RUMUS 

 

1. Mean dan rata-rata hitung 

 𝑋 = !
!
                                        𝑋 = 𝑀𝑒𝑎𝑛 

 𝑋 = 𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 

 𝑁 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 

 

2. Kurva Normal 

 𝑋 ± 1𝜎 = 34,1  % 

 𝑋 ± 2𝜎 = 47,72  % 

 𝑋 ± 3𝜎 = 68,86  % 

 Luas daerah dibawah kurva=100%. Bentuk kurva normal ini simetris. 

𝜎! =
𝑋 − 𝑋 !

𝑁                   𝑎𝑡𝑎𝑢            𝜎! =
𝑋!

𝑁  

 dengan   𝑥 = 𝑋 − 𝑋 

Nilai Z 

𝑍 =
𝑋 − 𝑋
𝜎  

 𝑋 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 

 𝑋 = 𝑀𝑒𝑎𝑛 

 𝜎 = 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛  𝑏𝑎𝑘𝑢 

  

Fungsi kurva normal baku berbentuk : 𝑓 𝑥 = !
! !!

𝑒!
!
!
!!!
!      ;−∞ < 𝑥 < ∞ 

3. Pengertian Hubungan 

Terdapat dua macam hubungan: 

a. Hubungan Kovarasi. Hubungan yang menyatakan adanya perubahan pada satu 

variabel diikuti dengan perubahan pada variabel lain. Hubungan di sini bukan 

sebab atau akibat. 

Gambar 4.1 Kurva Normal 

𝜇	   𝑋	  
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b. Hubungan kasual. Hubungan yang menyatakan bila suatu variabel berubah 

arah tertentu, variabel itu menyebabkan perubahan pada variabel lain kea rah 

tertentu pula. 

Apabila hubungan kovariasi diberi simbol                            dan hubungan kasual 

diberi simbol                   , maka perbedaan kedua hubungan tersebut dapat digambarkan 

sebagai contoh berikut: 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 Statistik menyatakan adanya kovarasi. Untuk membuktikan adanya hubungan 

kasual antara prestasi belajar tinggi dan kreatif, harus di buktikan: 

a. Adanya hubungan kovariasi antara prestasi belajar dan kreatif 

b. Tidak ada faktor lain yang membuat orang belajar tinggi dan kreatif 

Pada hubungan kovariasi dan kasual kemungkinannya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Pengertian hubungan kovariasi di dalam penelitian disebut korelasi. 

4. Koefisien Korelasi Pearson 

Korelasi Pearson dipergunakan untuk data kontinu. 

   𝑟!" =   
!  !"
!!!!!

 

 𝑟!"  = Koefisien korelasi variabel x dan y 

 N    = Frekuensi 

 𝜎!   = Simpangan baku variabel x 

 𝜎!   = Simpangan baku variabel y 

 x  =  x  -‐  x      , y  =  y  -‐y 

IQ tinggi 

Kasual 

Kasual 

Prestasi belajar tinggi 

Kreatif 

A 
A A B 

B B C 

C C D 
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5. Koefisien Korelasi Spearman 

Korelasi Spearman dipergunakan untuk data ordinal (data berjenjang), dengan 

rumus sebagai berikut: 

P = 1− !!D!

!(!!!!)
 

P = Koefisien korelasi Spearman 

D  = Jx  -  Jy   di mana    Jx     jenjang skor    x   dan   Jy    jenjang skor   y  

N = Frekuensi 

 

6. Koefisien Korelasi Phi 

 Koefisien korelasi Phi dipergunakan untuk data yang dikelompokkan menjadi 

dua bagian yang dikhotomi. Misalnya skor rendah ® dan skor tinggi (T) 

 

 
	  

 
 

 
 

 

 

 Qxy =   
!"!!"

!  (!!!)(!!!)(!!!)(!!!)
 

 

Catatan : 

Korelasi merupakan hubungan kavariasi. Terdapatnya korelasi antara dua variabel tidak 

dapat disimpulkan sebgai hubungan kasual. Untuk dapat menyatakan hubungan kasual 

diperlukan teknik analisis statistic yang lebih canggih. Misalnya dengan menggunakan 

analisis faktor. Perhitungan koefisien korelasi yang baik adalah korelasi pearson dan 

untuk prediksi yang baik dapat dipergunakan korelasi Spearman. Bila koefisien korelasi, 

dapat diartikan sebgai proporsi varian variabel x yang dapat diperhitungkan dari 

variabel y  . Pengertian ini dapat membantu menafsirkan hasil perhitungan korelasi. 

Misalnya koefisien korelasi IP hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan 

matematika Jurusan PMIPA FKIP dan tes masuk program studi pendidikan matematika 

jurusan PMIPA FKIP :0,70. Ini dapat ditafsirkan bahwa r2 = (0,70)2 atau 49% dari 

B A 

D C 

R Y T 

T 

R 
X 
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varians variabel IP dapat diperhitungkan dari tes masuk, sedang 51% dapat 

diperhitungkan dari variabel-variabel lain. 

7. Tes Signifikansi untuk Koefisien Korelasi 

Tes ini dipergunakan untuk mengetahui adanya korelasi dalam populasi bila 

ditemukan adanya korelasi dalam suatu sampel. Rumus yang dipergunakan adalah : 

t = 
! !!!
(!!!!)

 

 

t = korelasi dalam populasi 

r = koefisien korelasi Spearman 

N = banyaknya sampel 

N-2 = derajat kebebasan 

8. Tes M c Nemar 

Tes ini dipergunakan untuk mengetahui, apakah pada suatu kelompok terdapat 

perbedaan pola nilai pada dua variabel nominal. Ini berarti di dalam kelompok itu, 

setiap individu mempunyai dua nilai atau setiap anggota mempunyai sepasang nilai 

(x,y). Misalnya (gagal, gagal), (gagal, berhasil), (berhasil, gagal), dan (berhasi, 

berhasil). Tes yang dipergunakan : 

 X! =    !  !! !  ! !

!!!
     , derajat kebebasan 1 

 

 

 

 

Apabila pada dua kelompok yang terpisah, kita ingin mengetahui apakah terdapat 

perbedaan pola nilai tentang satu variabel nominalnya, kita pergunakan tes berikut : 

X2 = 
!( !"!!" !! !)

!

!!! !!! !!! (!!!)
 , dengan derajat kebebasan adalah 1 

 

 

 

 

 

 - 

a c 

b d 

+ 

+ 

 -  X 

 Y 

N = a + b + c + d 

a c 

b d 

X1 

Kelompok 1 

 X2 

 Kelompok 2 
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Lampiran III 

 

RENCANA PENELITIAN 

 

Komponen rencana penelitian ini berpedoman kepada apa yang dipergunakan di 

program studi pendidikan matematiak di jurusan PMIPA FKIP Universitas Jambi 

adalah sebagai berikut : 

I. Judul Penelitian 

II. Latar Belakang Masalah 

III. Masalah dan Penjabarannya 

IV. Tujuan Penelitian 

V. Pentingnya Penelitian 

VI. Ruang Lingkup Penelitian 

VII. Metode Penelitian 

VIII. Personalia Penelitian 

IX. Rencana Biaya Penelitian 

X. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian 
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