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ABSTRACT. The purpose of this research is to design, testing and evaluation 

instruments mathematical modelling ability of students of mathematics education. The 

method used is the research and development pipeline. The subjects used for testing is the 

seventh semester student of Mathematics Education, University of Sanata Dharma. The 

results show that it has successfully designed and prepared an evaluation instrument 

mathematical modeling capabilities mathematics education students in the form of 

multiple-choice tests. The instrument has been validated by an expert to get feedback on 

their complition. Limited test instruments also resulted in improved test items for aspects 

of legibility. From the experiments using instruments to study subjects showed that the 

instrument can be used and can provide a good measure of the ability of mathematical 

modeling in mathematics education students. 

 

Keywords: instrument development, the ability of mathematical modelling, student. 

 

ABSTRAK.  Tujuan penelitian ini adalah merancang, menyusun dan mengujicobakan 

instrumen evaluasi kemampuan pemodelan matematis mahasiswa pendidikan 

matematika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perancangan dan 

pengembangan. Subyek penelitian yang digunakan untuk ujicoba adalah mahasiswa 

semester VII Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa telah berhasil dirancang dan disusun sebuah instrumen evaluasi 

kemampuan pemodelan matematis mahasiswa pendidikan matematika dalam jenis tes 

yang berbentuk pilihan ganda. Instrumen telah divalidasi oleh pakar untuk memperoleh 

umpan balik dalam peyempurnaannya. Ujicoba terbatas instrumen juga memberikan hasil 

pada perbaikan butir tes untuk aspek keterbacaan soal. Dari hasil ujicoba penggunaan 

instrumen terhadap subyek penelitian diperoleh hasil bahwa instrumen dapat digunakan 

dengan baik dan dapat memberikan pengukuran yang baik akan kemampuan pemodelan 

matematis mahasiswa pendidikan matematika. 

 

Kata Kunci: pengembangan instrumen, kemampuan pemodelan matematis, mahasiswa. 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 Pemodelan matematika adalah salah satu tahap dari pemecahan masalah 

matematika yang merupakan penyederhanaan dari fenomena-fenomena nyata ke 



Pengembangan Instrumen Evaluasi                                                                             240 

 

Purwokerto, 3 Desember 2016 

 

dalam bentuk matematika. Pemodelan matematika memiliki tahapan-tahapan 

dalam menyusunnya. Berdasarkan artikel rujukan yang berjudul “Assesing 

Modelling Skills” (Ken Houston and Neville Neill. 2003) dikembangkanlah 

instrumen evaluasi kemampuan pemodelan matematis bagi mahasiswa pendidikan 

matematika. Kemampuan pemodelan bagi mahasiswa perlu dilakukan evalusai 

agar dapat diketahui seberapa jauh tahapan kemampuan yang dimiliki oleh tiap 

mahasiswa. Oleh karena itu perlu adanya suatu instrumen yang dapat mengukur 

kemampuan pemodelan matematis tersebut.  

 Penelitian dilakukan di Universitas Sanata Dharma yang terletak di 

Yogyakarta. Permasalahan dalam penelitian yang dilakukan adalah bagaimanakah 

pengembangan instrumen evaluasi kemampuan pemodelan matematis dan 

instrumen seperti apakah yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemodelan matematis mahasiswa.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan, 

perancangan, dan pengembangan instrumen evaluasi kemampuan pemodelan 

matematis dan mampu menemukan instrumen yang tepat untuk mengevaluasi 

kemampuan pemodelan matematis mahasiswa.    

 

2. METODE PENELITIAN 

Pengembangan instrumen  diawali dengan perancangan dan penyusunan 

soal-soal yang memuat 8 kompetensi pemodelan. Kemudian soal-soal instrumen  

diberikan kepada pakar untuk direvisi dan diberi masukan sebelum soal-soal 

instrumen diujicobakan kepada mahasiswa Pendidikan Matematika semester 

tujuh.  

 Uji coba instrumen dilakukan secara terbatas kepada lima belas mahasiswa 

Pendidikan Matematika semester 7. Hasil uji coba dianalisis dan dilakukan kajian 

ulang terhadap soal-soal instrumen serta dilakukan beberapa revisi dan perbaikan. 

Soal instrumen yang sudah direvisi diujicobakan kembali kepada lima belas 

mahasiswa Pendidikan Matematika semester tujuh. 

Ujicoba dilakukan di Universitas Sanata Dharma yang terletak di 

Yogyakarta. Subyek penelitian adalah lima belas mahasiswa Pendidikan 
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Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta semester tujuh. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian perancangan dan pengembangan. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2016 dan 8 November 2016. 

Menurut Borg & Gall (1979: 624), “Education Research and Development 

is process used to develop and validate educational product”. Dalam hal prosedur 

penelitian pengembangan, Borg & Gall (1979: 626) mengungkapkan bahwa siklus 

R & D tersusun dalam beberapa langkah penelitian sebagai berikut: penelitian dan 

pengumpulan informasi informasi (research and information collecting); 

perencanaan (planning); pengembangan produk pendahuluan (develop 

premilinary form of product); uji coba pendahuluan (preliminary field testing); 

perbaikan produk utama (main product revision); ujicoba utama (main field 

testing); perbaikan produk operasional (operasional product revision); uji coba 

operasional (operational field testing); perbaikan produk akhir (final product 

revision), dimensi dan pendistribusian (dissemination and distribution).  
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Hasil pekerjaan dianalisis dengan pedoman penilaian sebagai berikut: 

 pengisisan jawaban instrument jika subjek memilih jawaban yang tepat maka 

subjek mendapatkan nilai 2,  

 jika subjek memilih jawaban yang kurang tepat maka subjek mendapatkan nilai 

1 dan  

 jika subjek menjawab salah atau tidak menjawab maka subjek mendapatkan 

nilai 0. 

Setelah data diolah dengan kunci jawaban dan pedoman di atas, peneliti 

melakukan analisis dengan membandingkan hasil jawaban dengan kunci jawaban 

yang ada. Peneliti menganalisi dari masing-masing kompetensi atau soal yang 

dikerjakan oleh subyek. Analisis dilakukan dengan melihat seberapa banyak 

subyek yang menjawab tepat dan kurang tepat pada masing-masing kompetensi. 

Jika mayoritas subyek sudah menjawab dengan benar, soal pada kompetensi 

tersebut dapat dikatakan baik dan dapat digunakan. Apabila hasil jawaban 

menunjukkan banyak yang menjawab salah, peneliti melakukan kajian ulang 

terhadap soal dengan membandingkan hasil jawaban dengan kunci serta soal yang 

dibuat. Dengan dilakukan analisis soal, peneliti melakukan revisi jika perlu 

adanya revisi. Jika mayorias subyek sudah menjawab tepat untuk semua 

kompetensi, maka instrumen dapat dinyatakan baik dan layak digunakan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian diawali dengan memberikan soal instrumen kepada pakar untuk 

divalidasi dan diberikan masukan. Setelah itu peneliti melakukan beberapa 

perbaikan pada soal instrumen dan kemudian mengujicobakan soal instrumen 

tersebut kepada lima belas mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sanata 

Dharma semester tujuh. Mereka diminta untuk mengerjakan semua soal instrumen 

evaluasi kemampuan pemodelan matematis sampai selesai.  

 Peneliti melakukan pengembangan instrumen dengan memperhatikan 

delapan kompetensi pemodelan matematis. Delapan kompetensi tersebut meliputi, 

menyederhanakan asumsi, mengklarifikasi/menentukan tujuan, merumuskan 

masalah, menentukan variabel konstanta dan parameter, merumuskan kalimat 
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matematika, menentukan model, menggunakan representasi grafis, melihat ke 

situasi real. Delapan kompetensi tersebut merupakan kompetensi yang dapat 

mengukur seberapa besar kemampuan pemodelan matematis mahasiswa. Peneliti 

merancang, dan menyusun kompetensi tersebut ke dalam suatu instrumen evalusai 

kemampuan pemodelan matematis sebagai berikut. 

 

Pertanyaan 1 (Menyederhanakan Asumsi): 

Di Yogyakarta terdapat sarana transportasi umum yaitu Trans Jogja (TJ). Tempat 

pemberhentian TJ tersebut berada di tempat yang mudah dijangkau oleh orang-

orang yang akan menggunakannya. Untuk jalur TJ sudah diatur berdasarkan jalur 

yang sudah ditentukan. TJ yang berjalan mengikuti jalur tersebut akan kembali 

lagi di tempat pem-berangkatan awal. Pemerintah mengharapkan masyarakat 

banyak yang menggunakan fasilitas tersebut, tetapi tanpa menambah banyaknya 

tempat pemberhentian TJ yang baru.  

Asumsi manakah yang paling kalian anggap penting untuk 

menyederhanakan pernyataan di atas? 

 

a. Asumsikan bahwa penumpang TJ tidak akan berjalan jauh untuk menunggu TJ. 

b. Asumsikan bahwa TJ berjalan setiap 20 menit sekali. 

c. Asumsikan bahwa jalur TJ adalah tunggal. 

d. Asumsikan pengemudi TJ dapat berkendara dari dua arah. 

e. Asumsikan halte TJ dapat ditempatkan dimana-mana 

 

Pertanyaan 2 (Mengklarifikasi Tujuan): Berapakah ukuran terbaik untuk roda 

kursi dorong anak? 

Manakah diantara pertanyaan klarifikasi paling tepat di bawah ini yang 

mengklarifikasi  kenyamanan anak?  

 

a. Apakah kursi dorong memiliki 3 atau 4 roda? 

b. Berapa jarak antara roda bagian depan dengan roda bagian belakang? 

c. Apakah kursi empuk? 
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d. Berapakah umur anak? 

e. Apakah lintasan trotoar berasal dari aspal atau paving? 

 

Pertanyaan 3 (Merumuskan Masalah): 

Sebuah supermarket besar di Yogyakarta memiliki banyak pelanggan. Pada saat 

jam sibuk terjadi antrian yang panjang di kasir. Hal ini menyebabkan pelanggan 

yang membeli item sedikit merasa putus asa karena harus ikut mengantri lama. 

Supermarket tersebut memiliki 5 kasir pembayaran. Haruskah supermarket 

tersebut menyediakan kasir untuk pelanggan dengan sedikit item? 

Dari pernyataan masalah yang belum selesai di atas, manakah salah satu 

dari kelima pilihan di bawah ini yang dapat digunakan untuk melengkapi 

pernyataan di atas? 

 

a. Waktu tunggu rata-rata untuk setiap pelanggan di 1 kasir beroperasi secara 

normal sementara 4 kasir yang lainnya pembayaran disediakan untuk 

pelanggan dengan 8 item atau kurang. 

b. Rata-rata waktu tunggu untuk setiap pelanggan di 4 kasir beroperasi secara 

normal sementara kasir lainnya disediakan untuk pelanggan dengan barang-

barang yang lebih sedikit. 

c. Rata-rata waktu tunggu untuk setiap pelanggan di 1 kasir beroperasi secara 

normal sementara 4 kasir pembayaran yang lain disediakan untuk pelanggan 

dengan barang-barang yang lebih sedikit.  

d. Rata-rata waktu tunggu untuk setiap pelanggan di beberapa kasir pembayaran 

beroperasi secara normal sementara kasir pembayaran lainnya disediakan untuk 

pelanggan dengan 8 item atau kurang. 

e. Rata-rata waktu tunggu untuk setiap pelanggan di 4 kasir beroperasi secara 

normal sementara kasir lainnya disediakan untuk pelanggan dengan 8 item atau 

kurang. 
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Pertanyaan 4 (Menentukan Variabel, Parameter dan Konstanta): 

Waktu yang dibutuhkan untuk mengevakuasi pesawat terbang setelah melakukan 

pendaratan darurat disebuah bandara diketahui oleh bagian layanan darurat dan 

keamanan. Terdapat hal bertentangan dari pesawat, kontruksi, keamanan, akses 

dan kemudahan keluar. Pertimbangkan lorong pesawat cukup lebar untuk jalur 

akses.  

Berikut pilihan pernyataan yang mengandung parameter, variabel atau 

konstanta yang masing-masing harus terdapat dalam model: 

 

a. Waktu berlalu setelah pendaratan darurat : banyaknya orang yang dapat 

dievakuasi pada waktu t : waktu dimana terdapat hari pendaratan terjadi.  

b. Kecepatan penumpang meninggalkan tempat duduk mereka : waktu delay awal 

dalam membukan sabuk pengaman sebelum orang pertama dapat 

meninggalkan tempat : jumlah barang bawaan yang dibawa masing-masing 

penumpang.  

c. Banyaknya penumpang yang dievakuasi dalam kuru  waktu t : waktu pada hari 

kejadian terjadi : lebar pintu keluar darurat. 

d. Total waktu untuk mengevakuasi penumpang : ruang diantara penumpang satu 

dengan yang lainnya meninggalkan pesawat : lebar pintu keluar darurat. 

e. Banyaknya orang di pesawat : waktu yang dibutuhkan setelah pendaratan 

darurat : banyaknya penumpang yang dievakuasi dalam kurun waktu t. 

 

Pertanyaan 5 (Merumuskan Pernyataan Matematika): 

Ada dua antrian di kasir supermarket. Antrian pertama ditulis dengan   , item 

yang dibeli oleh pengunjung pertama dilambangkan dengan   . Antrian kedua 

ditulis dengan   , item yang dibeli oleh pengunjung kedua dilambangkan dengan 

  . Dibutuhkan t detik untuk memproses setiap item dan p detik untuk setiap item 

dalam keranjang. Mana pilihan di bawah ini yang menunjukkan bahwa 

pilihan antrian pertama menjadi kondisi yang lebih baik? 
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a.                     

b.                     

c.                     

d.                     

e.                     

 

Pertanyaan 6 (Melihat Ulang dan Menyempurnakan Model): 

Manakah dari pilihan-pilihan berikut yang paling tepat untuk memodelkan gerak 

benda jatuh bebas dari sebuah bangunan yang tinggi? (dalam waktu t) 

 

a.       

b.         

c.    

d.     

e. 
 

       
 

 

Pertanyaan 7 (Menggunakan Representesasi Grafis): 

Sebuah pesawat menunggu kesempatan untuk mendarat di bandara yang sedang 

sibuk. pada saat tertentu pesawat diperintahkan untuk mendarat serta terdapat taksi 

yang berada tidak jauh dari bandara.  

Grafik terbaik manakah yang mewakili variasi kecepatan pesawat sebagai 

jarak yang ditempuh meningkat, dari situasi kedatangannya di bandara? 

 

 

a.     

 

 

b.    

 

c.    

 

 

d.    

 

 

 

e.   
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Pertanyaan 8 (Menghubungkan Kembali pada Situasi Nyata): 

Terdapat dua tiang di sisi kanan kiri jalan yang menghubungkan sebuah kabel listrik 

bertegangan tinggi. Diketahui kabel melengkung ke bawah, sehingga tidak semua 

kendaraan dapat melalui jalan tersebut.  

Dalam diagram di bawah ini, menunjukkan kesimetrisan, jalur lalu lintas lebarnya 

20 meter di setiap arah dan ketinggian kabel dimodelkan oleh fungsi       , yang 

mengambil nilai (meter) seperti pada tabel di bawah ini: 

X 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

F(x) 1.152 1.180 1.209 1.242 1.276 1.314 1.354 1.397 1.442 

 

 

 

 

 

 

a.   

 

 

 

b.   

 

 

 

c.   

 

 

d.   

 

 

e.  

Instrumen di atas sudah mengalami validasi dari pakar. Ada beberapa 

masukan dari pakar berkaitan dengan soal-soal pada setiap instrumen. Berkaitan 

dengan keterbacaan soal hingga kesesuaian soal. Berkaitan dengan soal-soal yang 

membutuhkan tingkat jawaban yang dikategorikan sukar, pakar juga 

menganjurkan untuk mencari jawaban dan alasan dengan lebih tepat. Di samping 

itu, pakar juga memberikan masukan berkaitan dengan penyajian soal instrumen 

yang akan diujicobakan. 

Berikut adalah hasil instrumen evaluasi kemampuan pemodelan matematis 

yang telah diujicobakan kepada 15 mahasiswa Pendidikan Matematika semester 7. 

 

Manakah diantara pilihan objek di bawah 

ini yang dapat melewati kedua tiang 

dengan aman pada titik terendah kabel? 

Asumsikan jalan berada 1 meter di bawah 
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Tabel 1. Hasil Evaluasi Kemampuan Pemodelan Matematis 1. 

KUNCI D/C B/E B/A E/D B/A A/E D/B B/C Skor 

Mahasiswa 
No Instrumen 2 1 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 D B E A D A D B 5 0 

2 E A E D B E C B 2 2 

3 D A E E D E D B 4 1 

4 E A E E B A D C 4 1 

5 D B E A B D E C 3 1 

6 A B D C D D D A 2 0 

7 A B D C A A E A 2 1 

8 A E B D C D D A 2 2 

9 A B E A D A C C 2 1 

10 A B E A D A C C 2 1 

11 B B D A D A D A 3 0 

12 D B E A B C D C 4 0 

13 B B E E D A D C 4 1 

14 E A E E C E D C 2 2 

15 A B D E E B C D 2 0 

Skor 
4 11 1 6 5 9 10 6 

0 0 1 4 2 3 0 7 

 

Berdasarkan hasil evaluasi kemampuan pemodelan matematis yang telah 

diisi oleh lima belas mahasiswa di atas, peneliti melakukan analisis dan 

perhitungan terhadap hasil uijcoba instrumen tersebut. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa: 

 Menyederhanakan Asumsi 

Terdapat 4 mahasiswa yang mampu menyelesaikan soal dengan tepat pada 

kompetensi menyederhanakan asumsi. Dari hasil ujicoba terlihat banyak 
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mahasiswa yang memilih jawaban A. Setelah peneliti melakukan analisis, 

sebagian besar mahasiswa terkecoh dengan pertanyaan berkaitan asumsi yang 

kurang penting dari pernyataan yang diminta pada soal. 

 Mengklarifikasi Tujuan 

Dari hasil analisis, sebagian besar mahasiswa mampu dalam kompetensi 

mengklarifikasi tujuan dari soal yang diberikan.  

 Merumuskan Masalah 

Dilihat dari hasil ujicoba, hanya terdapat 1 mahasiswa yang menjawab benar. 

Setelah dilakukan analisis, mayoritas mahasiswa yang menjawab salah 

cenderung memilih pilihan E. Hal tersebut membuat peneliti untuk mencari apa 

alasan kecenderungan mahasiswa memilih pilihan E. Setelah peneliti 

melakukan kajian ulang terhadap pertanyaan dan pilihan jawaban dari soal 

berkaitan dengan merumuskan masalah ini. Ternyata terdapat kesalahan pada 

pilihan jawaban, yang menurut peneliti hal tersebut dapat mempengaruhi 

jawaban mahasiswa untuk cenderung memilih pilihan jawaban E.  

 Menentukan Variabel, Parameter, dan Konstanta 

Terdapat 5 mahasiwa yang telah mampu menjawab dengan tepat, dan terdapat 

2 mahasiswa yang menjawab kurang tepat. Dilihat dari hasil sudah cukup 

memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mampu dalam 

memahami kompetensi ini. 

 Merumuskan Kalimat Matematika 

Tidak jauh berbeda dengan kompetensi ke empat, sebagaian besar mahasiswa 

juga sudah mampu dalam menentukan/ merumuskan kalimat matematika dari 

pertanyaan yang diminta. 

 Menentukan Model 

Dalam kompetensi ini, hasil menunjukkan bahwa mahasiswa telah banyak 

yang mampu untuk menentukan model dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 7 

mahasiswa yang mampu menjawab dengan tepat dan 3 mahasiswa yang 

menjawab kurang tepat. 
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 Menggunakan Representasi Grafis 

Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memahami soal berkaitan 

dengan kompetensi ini. Mahasiswa akan lebih terbantu dengan soal-soal yang 

menggunakan representasi grafis dalam penyajiaanya.  

 Kembali Pada Situasi Real 

Secara umum mahasiswa mampu dalam kompetensi ini. Terlihat 3 mahasiswa 

mampu menjawab dengan tepat dan 7 mahasiswa yang menjawab kurang tepat. 

Dari hasil analisis, mahasiswa terkecoh dengan dengan gambar atau pilihan 

yang diberikan tanpa melihat dahulu adakah pilihan yang lebih tepat.  

Berdasarkan hasil ujicoba instrumen di atas, peneliti melakukan perbaikan 

dan revisi untuk beberapa soal/kompetensi, terutama untuk soal nomor 3 dengan 

kompetensi merumuskan masalah. Di samping itu, peneliti juga memperbaiki 

instrumen agar lebih dapat dipahami dengan lebih baik oleh subyek. Setelah 

dilakukan revisi, soal instrumen diujicobakan kembali kepada lima belas 

mahasiswa Pendidikan Matematika semester 7. Berikut adalah hasil ujicoba 

kedua. 

 
Tabel 2. Hasil Evaluasi Kompetensi Kemampuan Pemodelan Matematis ke-2. 

KUNCI D/C B/E B/A E/D B/A A/E D/B B/C Skor 

Mahasiswa 
No Instrumen 2 1 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 
A A C E B E C B 3 1 

2 
B B D C C E E B 2 2 

3 
C B B E B E D B 6 2 

4 
D B B E B C E A 5 3 

5 
C A B C B E D B 4 2 

6 
D A B D B E C C 3 3 

7 
D E A E C A D C 4 4 

8 
D B B E B A B B 7 1 

9 
C E A D B E D C 2 6 
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10 
A B B A A A D B 5 1 

11 
D B B C B A B B 6 1 

12 
D E B D C E B B 3 5 

13 
B A A E C B D C 2 3 

14 
D B B E B C E B 6 0 

15 
D E B C B A D B 6 1 

Skor 8 7 10 7 10 5 7 10 

3 4 3 3 4 7 3 4 

  

Dari hasil ujicoba instrumen untuk kedua kalinya setelah mengalami 

perbaikan, terlihat adanya perubahan (adanya peningkatan) yang ditunjukan dari 

hasil jawaban. Secara umum, sudah banyak mahasiswa yang mampu menjawab 

dengan tepat, dan banyak juga yang menjawab kurang tepat. Perbandingan hasil 

jawaban mahasiswa dari ujicoba pertama dan hasil ujicoba setelah dilakukan 

perbaikan terhadap instrumen dapat dilihat pada tabel berikut. 

         Tabel 3. Perbandingan Hasil Ujicoba Pertama Instrumen dan  

              Hasil Ujicoba Kedua Instrumen. 

 
KUNCI D/C B/E B/A E/D B/A A/E D/B B/C 

Uji 
1 

2 4 10 1 5 4 7 9 3 

1 0 0 0 2 1 3 0 7 

Uji 
2 

2 8 7 10 7 10 5 7 10 

1 3 4 3 3 4 7 3 4 

  

Dari tabel perbandingan tersebut, terjadi perubahan yang signifikan. 

Sebagian besar mahasiswa telah mampu untuk mejawab dengan tepat. Selain itu, 

mahasiswa yang menjawab kurang tepat juga mengalami peningkatan. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengembangan instrumen evaluasi kemampun pemodelan matematis bagi 

mahasiswa pendidikan matematika dilakukan berdasarkan studi literatur dan 

penelitian yang relevan. Sebelum soal instrumen diujicobakan kepada mahasiswa 
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Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma semester 7, instrumen terlebih 

dahulu diberikan kepada pakar untuk divalidasi. Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa terdapat hasil yang memuaskan dari hasil ujicoba yang telah 

dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang telah disusun dan 

dikembangkan dapat digunakan dengan baik untuk mengukur kemampuan 

pemodelan matematis mahasiswa pendidikan matematika.  
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