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ABSTRAK

Hilda Nur Aulia. 2014. Pengaruh Kemampuan Numerik dan Logika terhadap
Kemampuan Coding pada Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan
Komputer Universitas Negeri Semarang. Skripsi, Jurusan Elektro, Program Studi
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1, Fakultas Teknik, Universitas
Negeri Semarang. Dra. Dwi Purwanti AhT, M.S.
Kata Kunci: Kemampuan Numerik dan logika, Kemampuan Coding.

Kemampuan dalam melakukan coding penting bagi mahasiswa
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) untuk membuat berbagai
project atau tugas kuliah serta sebagai bekal di dunia kerja. Namun dilihat dari
rata-rata nilai hasil belajar beberapa mata kuliah yang didalamnya terdapat tugas-
tugas membuat program komputer, diantaranya mata kuliah Algoritma dan
Pemrograman dengan rata-rata nilai 69,806, Praktik Algoritma dan Pemrograman
sebesar 69,903, Struktur Data sebesar 73,645 dan Praktik Struktur Data sebesar
73,613, kemampuan coding mahasiswa PTIK saat ini masih kurang memuaskan.
Menurut pendapat beberapa ahli yaitu Dwijono, Soesianto, Fathani dan Riley, hal-
hal yang mempengaruhi kemampuan coding diantaranya adalah kemampuan
logika dan matematika. Sehingga dalam penelitian ini akan diteliti seberapa besar
pengaruh kemampuan numerik dan logika terhadap kemampuan coding
mahasiswa PTIK.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemampuan
numerik dan logika mempengaruhi kemampuan coding mahasiswa PTIK –
UNNES  dan seberapa besar pengaruh kemampuan numerik dan logika terhadap
kemampuan coding mahasiswa PTIK – UNNES.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan
analisis statistika. Jumlah sampel sebanyak 31 mahasiswa rombel 1 PTIK –
UNNES angkatan 2013. Data variabel bebas yaitu kemampuan numerik dan
logika diperoleh dari nilai mata kuliah Fisika, Matematika Dasar, Matematika
Diskrit, dan Logika. Sedangkan data variabel terikat yaitu kemampuan coding
diperoleh dari nilai mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, Praktik Algoritma
dan Pemrograman, Struktur Data dan Praktik Struktur Data. Tahap pelaksanaan
penelitian ini adalah penentuan sampel, pengumpulan data secara dokumentasi,
dan analisis hipotesis menggunakan metode regresi linier.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara kemampuan
numerik dan logika terhadap kemampuan coding dengan koefisien R sebesar
0,658 dan koefisien determinasi sebesar 43,3%. Persamaan regresi yang didapat
adalah = 12,66 + 0,749X.

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan numerik dan logika memiliki
pengaruh terhadap kemampuan coding. Agar hasil penelitian lebih akurat, pada
penelitian selanjutnya yang serupa dapat ditambahkan jumlah sampel yang diteliti.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Coding dapat diartikan sebagai menulis suatu kumpulan urutan perintah

ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, dimana instruksi tersebut menggunakan

bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman

(Utami dan Raharjo, 2004: 27). Kemampuan dalam melakukan coding penting

bagi mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) untuk

membuat berbagai project atau tugas kuliah serta sebagai bekal di dunia kerja.

Dalam profil PTIK – UNNES disebutkan, setiap semester mahasiswa membuat

sebuah project berupa sistem yang berkaitan dengan Teknik Informatika dan

Komputer, project tersebut bertujuan mengaplikasikan mata kuliah yang sudah

dipelajari kedalam situasi yang nyata.

Tabel 1.1 Rangkuman Rata-rata Nilai Akhir Beberapa Mata Kuliah Mahasiswa

PTIK – UNNES Angkatan 2013 Rombel 1*

Mata Kuliah Rata-rata Nilai Akhir

Algoritma dan Pemrograman 69,806

Praktik Algoritma dan Pemrograman 69,903

Struktur Data 73,645

Praktik Struktur Data 73,613

*) Data selengkapnya pada lampiran 2

Dapat dilihat dari Tabel 1.1, nilai hasil belajar beberapa mata kuliah

yang didalamnya terdapat aktivitas coding atau pembuatan suatu program

komputer, sesuai dengan silabus masing-masing mata kuliah diantaranya

Algoritma dan Pemrograman dan Struktur Data, kemampuan coding mahasiswa

PTIK – UNNES angkatan 2013 rombel 1 saat ini masih kurang memuaskan.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai akhir mata kuliah Algoritma dan
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Pemrograman adalah sebesar 69,806, Praktik Algoritma dan Pemrograman

sebesar 69,903, Struktur Data 73,645 dan pada mata kuliah Praktik Struktur Data

sebesar 73,613. Keadaan yang demikian menimbulkan ketertarikan peneliti untuk

meneliti lebih lanjut apakah faktor yang menjadi penyebab kemampuan coding

mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kurang memuaskan.

Dwijono dan Soesianto (2006) menuturkan bahwa, “logika, komputasi

numerik, dan matematika diskrit memiliki peran penting dalam ilmu komputer

karena semuanya berperan dalam pemrograman. Logika merupakan dasar-dasar

matematis suatu perangkat lunak, digunakan untuk memformalkan semantik

bahasa pemrograman dan spesifikasi program, dan menguji ketepatan suatu

program”. Sedangkan menurut Fathani (2009), “pemrograman sangat

mengandalkan keteraturan berpikir yang sangat khas dengan matematika.

Pemrograman pada dasarnya adalah aplikasi praktis dari salah satu bidang dasar

matematika, yaitu aljabar”. Selain itu, menurut Riley (n.d) kemampuan yang

dibutuhkan untuk melakukan coding adalah kemampuan matematika dasar,

kemampuan logika, kemampuan merencanakan dan memahami fungsi perangkat

keras dan lunak yang terdapat pada komputer dengan baik. Dari beberapa

pernyataan yang telah dikemukakan di atas, peneliti menentukan beberapa mata

kuliah yang akan digunakan nilainya sebagai data kemampuan numerik dan

logika, yaitu mata kuliah Matematika Dasar, Matematika Diskrit, Logika dan

Fisika.

Nilai mata kuliah Fisika juga digunakan sebagai salah satu data nilai

kemampuan numerik dan logika karena dalam memahami konsep dan prinsip-

prinsipnya, fisika mengandalkan kemampuan logika dan matematika. Menurut

Ruwanto (2009: 3) salah satu tujuan pelajaran fisika adalah “mengembangkan

kemampuan bernalar dalam berfikir analisis induktif dan deduktif dengan

menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa

alam dan menyelesaikan masalah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif”.

Selain itu dalam menjelaskan konsep fisika, matematika memegang peranan yang
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sangat penting. Rumusan matematis akan memberikan kesederhanaan maupun

kemudahan dalam memahami gejala fisika (Ruwanto, 2009: 2).

Berdasarkan latar belakang di atas sehingga peneliti tertarik untuk

memilih judul “PENGARUH KEMAMPUAN NUMERIK DAN LOGIKA

TERHADAP  KEMAMPUAN CODING PADA MAHASISWA

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah

sebagai berikut :

a. Apakah ada pengaruh kemampuan numerik dan logika terhadap kemampuan

coding mahasiswa Pendidikan Tenik Informatika dan Komputer, Universitas

Negeri Semarang?

b. Seberapa besar pengaruh kemampuan numerik dan logika terhadap

kemampuan coding mahasiswa Pendidikan Tenik Informatika dan Komputer,

Universitas Negeri Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan

dari penelitian ini adalah :

a. Mengetahui adanya pengaruh kemampuan numerik dan logika terhadap

kemampuan coding mahasiswa Pendidikan Tenik Informatika dan Komputer,

Universitas Negeri Semarang.

b. Mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan numerik dan logika

terhadap kemampuan coding mahasiswa Pendidikan Tenik Informatika dan

Komputer, Universitas Negeri Semarang.
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1.4 Batasan Masalah

Penelitian skripsi ini dibatasi pada permasalahan berikut :

a. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Pendidikan Teknik

Informatika dan Komputer angkatan tahun 2013, Universitas Negeri

Semarang.

b. Data kemampuan numerik dan logika didapatkan dari nilai akhir mata kuliah

Fisika, Matematika Dasar, Matematika Diskrit, dan Logika. Dipilih mata

kuliah tersebut karena pada mata kuliah ini memuat materi yang berhubungan

dengan numerik dan logika sesuai yang tertera dalam silabus masing-masing

mata kuliah yang dapat dilihat pada halaman lampiran.

c. Kemampuan coding mahasiswa PTIK diukur dari nilai akhir mata kuliah

Algoritma dan Pemrograman, Praktik Algoritma dan Pemrograman, Struktur

Data, Praktik Struktur Data. Dipilih mata kuliah tersebut karena mata kuliah

ini memuat materi pembuatan program komputer dan aktivitas coding sesuai

yang tertera dalam silabus masing-masing mata kuliah yang dapat dilihat

pada halaman lampiran.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa PTIK

a. Untuk mengetahui gambaran seberapa besar tingkat kemampuan

numerik, logika dan coding-nya.

b. Sebagai motivasi untuk dapat meningkatkan kemampuan numerik, logika

dan coding-nya.

2. Bagi dosen

a. Menjadi informasi yang penting untuk mengetahui kemampuan numerik,

logika dan coding peserta didiknya.

b. Dengan menentukan strategi mengajar yang baik dapat membantu

pengembangan kemampuan numerik, logika dan coding peserta didik.

Khususnya bagi dosen yang mengampu mata kuliah yang didalamnya

terdapat proses coding.
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3. Bagi peneliti

a. Memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh kemampuan numerik

dan logika mahasiswa PTIK terhadap kemampuan coding.

b. Memberikan  gambaran yang jelas seberapa besar pengaruh kemampuan

numerik dan logika mahasiswa PTIK terhadap kemampuan coding.

1.6 Penegasan Istilah

a. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

b. Kemampuan Numerik

Kemampuan yaitu daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai

hasil dari pembawaan dan latihan.  Numerik yaitu yang berwujud nomor

(angka), yang bersifat angka/sistem angka, data statistik atau data yang

memerlukan pengelolaan yang cermat.

Kemampuan numerik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

kemampuan potensial yang mengungkapkan kepada seseorang tentang

bagaimana bentuk angka-angka, memahami konsep-konsep serta mengadakan

penalaran yang berhubungan dengan bilangan.

c. Kemampuan Logika

Kemampuan logika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemahiran dalam menangani bilangan, perhitungan, pola, pemikiran logis dan

ilmiah. Kemampuan ini membantu menemukan cara kerja, pola, dan

hubungan, mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah,

mengklasifikasikan dan mengelompokkan, serta meningkatkan pengertian

terhadap bilangan.

d. Kemampuan Coding

Kemampuan coding yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berarti

kemahiran dalam menerjemahkan persyaratan logika dari pseudocode atau
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diagram alur ke dalam suatu bahasa pemrograman baik huruf, angka, dan

simbol yang membentuk suatu program komputer.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan skripsi ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

a. Bagian Awal

Skripsi terdiri dari halaman judul, abstraksi yang menggambarkan

hasil penelitian pengaruh kemampuan numerik dan logika terhadap

kemampuan coding, halaman pengesahan, motto dan persembahan, prakata,

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

b. Bagian Isi (Inti)

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar

belakang masalah kenapa peneliti mengambil judul pengaruh kemampuan

numerik dan logika terhadap kemampuan coding mahasiswa PTIK, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi mahasiswa PTIK, bagi

dosen dan bagi peneliti, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian, meliputi

tentang pengertian kemampuan, tinjauan kemampuan numerik dan logika,

matematika, kemampuan coding, pemrograman, hubungan matematika

dengan pemrograman dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari populasi dan sampel penelitian, variabel

penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data secara dokumentasi,

dan metode analisis data regresi linier.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini meliputi hasil dan pembahasan penelitian yang berisi hasil

analisis deskriptif nilai tiap mata kuliah, hasil data kemampuan numerik dan
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logika, hasil data kemampuan coding dan hasil uji hipotesis menggunakan

analisis regresi linier.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan tugas

akhir, selain itu juga berisi saran untuk perbaikan dan menindaklanjuti hasil

penelitian.

c. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka untuk memberi informasi

tentang buku sumber dan lampiran. Lampiran berupa daftar sampel

penelitian, data hasil analisis deskriptif, hasil analisis regresi, surat penetapan

dosen pembimbing skripsi dan surat izin penelitian.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemampuan

Soehardi dalam Mulyadi (2011: 15) menuturkan bahwa kemampuan

adalah bakat yang terdapat pada diri seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan

secara mental atau fisik yang diperoleh sejak lahir, belajar dan dari pengalaman,

dimana bakat yang dimiliki tiap orang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Kemampuan setiap orang dapat diasah dengan cara belajar dan pengalaman yang

ia dapatkan selama hidup. Tanpa belajar, kemampuan seseorang yang ada secara

alami sejak lahir tidak akan berkembang. Sehingga belajar dan pengalaman

merupakan faktor yang penting dalam peningkatan kemampuan seseorang.

Menurut Robbins dan Judge (2008: 57), “kemampuan (ability) adalah

kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu

pekerjaan.” Setiap mahasiswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam

melakukan suatu pekerjaan. Kemampuan ini mempengaruhi potensi yang ada

dalam diri mahasiswa tersebut. Proses pembelajaran mengharuskan mahasiswa

mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki sehingga hasil yang dicapai

sesuai dengan yang diharapkan.

Terdapat dua macam kemampuan kerja (Robbins dan Judge, 2008: 57),

yaitu:

1. Kemampuan Intelektual

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan

untuk melakukan berbagai aktivitas mental - berpikir, menalar dan

memecahkan masalah. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang

membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka,

pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran

deduktif, visualisasi spasial, dan ingat.
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2. Kemampuan Fisik

Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan aktivitas-

aktivitas  yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan dan

karakteristik serupa.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kemampuan seseorang dapat

dikembangkan melalui suatu proses terhadap beberapa faktor yang

mempengaruhinya. Sahlan dalam Ramadhanur (2011: 17) mengatakan faktor-

faktor yang mempengaruhi kemampuan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Usia

Plato berpendapat bahwa, “seseorang pada waktu muda sangat

kreatif, namun setelah tua kemampuan dan kreatifitasnya mengalami

kemunduran karena dimakan usia. Hal ini disebabkan kehilangan upaya

dan telah merasa puas dengan keberhasilan yang telah diraihnya.”

Semakin bertambahnya usia seseorang setelah dewasa maka akan

semakin menurun fungsi otak dan kemampuan jasmaninya, terlebih

apabila kemampuan tersebut tidak pernah dilatih.

2. Faktor Jenis Kelamin

Dari laporan penelitian yang dilakukan oleh J. Mac. Ewan dan

Petersen, New Jersey, hasil penemuannya mengatakan bahwa “dalam

kelancaran ide, kaum wanita lebih unggul 40% dibandingkan dengan

kaum lelaki.” Dari penelitian tersebut dapat diketahui ternyata wanita

lebih unggul daripada laki-laki dalam hal ide. Namun tentu saja dalam

hal kekuatan untuk melakukan berbagai pekerjaan kaum laki-laki lebih

unggul daripada wanita.

3. Faktor Usaha

Faktor usaha dan kemauan keras dari manusia akan menciptakan

kreatifitas. Usaha keras akan mampu membentuk kebiasaan berupa

peningkatan kreatifitas dengan baik.
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2.2 Kemampuan Coding

Coding berarti menulis suatu kumpulan urutan perintah ke komputer

untuk mengerjakan sesuatu, dimana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang

dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman (Utami dan

Raharjo, 2004: 27). Kemampuan coding yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah kemampuan untuk menulis suatu kumpulan urutan perintah ke komputer

untuk mengerjakan sesuatu yang instruksinya menggunakan bahasa pemrograman

komputer. Kemampuan ini merupakan kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh

mahasiswa PTIK-UNNES dimana coding adalah bagian dari programming.

Menurut kurikulum PTIK tahun 2012, hampir seluruh mata kuliah wajib

dalam Prodi PTIK-UNNES memuat aspek programming, antara lain Algoritma

dan Pemrograman, Struktur Data, Mobile Computing, Pemrograman Berorientasi

Obyek, Data Mining dan beberapa mata kuliah lainnya. Berdasarkan hal tersebut,

dapat disimpulkan bahwa kemampuan coding menjadi kemampuan yang sangat

penting untuk dimiliki setiap mahasiswa PTIK dan sebagai bekal di dunia kerja

nantinya.

2.2.1 Kemampuan yang Dibutuhkan untuk Melakukan Coding

Seorang programmer harus mempunyai dan mengembangkan beberapa

kemampuan dasar untuk menghasilkan program yang berguna (usable).

Kemampuan-kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan mencoba mengerjakan

pemrograman untuk pemula yang dasar (basic) dan sederhana. Sehingga

kemampuan-kemampuan tersebut menjadi lebih kuat dan luas serta semakin

rumit. Menurut Riley (n.d), beberapa kemampuan yang harus dikembangkan

tersebut diantaranya adalah kemampuan matematika dasar, kemampuan logika,

kemampuan merencanakan suatu program komputer dan memahami fungsi

perangkat keras dan lunak yang terdapat pada komputer dengan baik.

2.2.2 Meningkatkan Kemampuan Coding

Selain sebagai guru, lulusan PTIK-UNNES juga memiliki banyak

peluang untuk bekerja di berbagai bidang. Untuk menjadi seorang programmer

handal yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan maka perlu dilakukannya
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peningkatan kemampuan coding. Beberapa hal yang dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan coding diantaranya adalah (Sudiana S.Kom dalam

Yulius, 2012):

1. Meningkatkan Kemampuan Logika

Dwijono dan Soesianto (2006) menuturkan bahwa, “Logika

merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak, digunakan untuk

memformalkan semantik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, dan

menguji ketepatan program.” Sehingga kemampuan logika sangat penting

bagi seorang programmer. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan

logika adalah dengan berlatih programming puzzles, yaitu dengan

mengerjakan soal-soal algoritma seperti yang terdapat pada portal:

a. Programming Praxis (http://programmingpraxis.com/)

b. Facebook Engineering Puzzles

(https://facebook.interviewstreet.com/recruit/challenges).

2. Mempelajari Code-Code dari Programmer Lain

Dengan mempelajari code-code dari programmer lain akan

meningkatkan pengetahuan seorang programmer terhadap berbagai macam

code, serta meningkatkan kemampuannya untuk berpikir kritis.

3. Bergabung dengan Komunitas Programmer

Bagi seorang programmer, baik yang pemula hingga profesional

dapat saling bertukar informasi dan berbagi pengetahuan mengenai

programming lewat komunitas yang banyak terdapat di dunia maya. Mulai

dari logika, tata kalimat (syntax), cara membuat code hingga pada

konfigurasinya, semuanya dapat disampaikan oleh berbagai pemikiran dan

sudut pandang dari anggota komunitas tersebut.

4. Mengerjakan Project-Project Aplikasi

Para programmer dapat memanfaatkan kesempatan untuk

mengembangkan kemampuan programming-nya dengan cara terjun langsung

dalam pembuatan suatu sistem informasi. Pada saat ini kebutuhan informasi

dalam berbagai bidang semakin meningkat sehingga semakin banyak

permintaan pembuatan aplikasi sistem informasi. Karena tiap sistem
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informasi memiliki kriteria dan tujuan yang berbeda-beda sehingga logika

yang digunakan dalam pembuatannya pun akan berbeda, semakin sering

seorang programmer membuat sistem informasi maka akan semakin

meningkat kemampuannya dalam melakukan programming.

5. Mempelajari Beberapa Jenis Bahasa Pemrograman

Setelah memahami konsep pemrograman dengan baik maka akan

lebih mudah bagi seorang programmer untuk mempelajari bahasa

pemrograman yang lain. Programmer hanya tinggal mempelajari sintaks-

sintaks, cara penulisan code, konfigurasi untuk bahasa pemograman tertentu.

Hal tersebut dapat dipelajari dengan melakukan browsing atau bergabung

dengan forum-forum yang secara khusus membahas mengenai bahasa

pemograman tertentu.

2.3 Tahap-tahap Pemrograman

Sebelumnya perlu dipahami tiga pengertian pokok yakni program,

bahasa pemrograman dan pemrograman. “Program adalah kata, ekspresi,

pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang

berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan

dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh

komputer” (Kurniawan, 2005: 2). Bahasa pemrograman adalah prosedur atau

tata cara penulisan program. Sedangkan pemrograman adalah proses

mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah

dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman (Utami dan Sukrisno, 2005:

26).
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Fase Problem Solving Fase Implementasi

Gambar 2.1 Tahap-tahap Pemrograman

Gambar 2.1 menunjukkan pemrograman meliputi dua tahapan yaitu fase

problem solving dan fase implementasi. Dapat dijabarkan langkah-langkah untuk

dapat menyelesaikan masalah sebagai berikut (Zarlis, 2008: 15–17):

1. Memahami atau Menganalisis Masalah

Hal-hal yang harus diketahui dalam analisis masalah supaya kita

mengetahui bagaimana permasalahan tersebut:

a. Kondisi awal, yaitu input yang tersedia.

b. Kondisi akhir, yaitu output yang diinginkan.

c. Data lain yang tersedia.

d. Operator yang tersedia.

e. Syarat atau kendala yang harus dipenuhi.

2. Merancang atau Merumuskan Algoritma

Bila masalahnya kompleks maka kita bagi ke dalam modul-modul.

Tahap penyusunan algoritma seringkali dimulai dari langkah yang global
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terlebih dahulu. Langkah global ini diperhalus sampai menjadi langkah yang

lebih rinci atau detail.

Cara pendekatan ini sangat bermanfaat dalam membuat algoritma

untuk masalah yang kompleks. Penghalusan langkah dengan cara memecah

langkah menjadi beberapa langkah. Tiap langkah diuraikan lagi menjadi

beberapa langkah yang lebih sederhana. Penghalusan langkah ini akan terus

berlanjut sampai setiap langkah sudah cukup rinci dan tepat untuk

dilaksanakan oleh pemroses.

Ciri-ciri algoritma yang baik (Zarlis, 2008: 9–10):

a. Precise (tepat, betul, teliti)

Setiap instruksi harus ditulis dengan seksama dan tidak ada

keragu-raguan, dengan demikian setiap instruksi harus dinyatakan secara

eksplisit dan tidak ada bagian yang dihilangkan karena pemroses

dianggap sudah mengerti. Setiap langkah harus jelas dan pasti.

Contoh:

Tambahkan 1 atau 2 pada x.

(Instruksi di atas terdapat keraguan).

b. Jumlah langkah atau instruksi berhingga dan tertentu.

Artinya untuk kasus yang sama, banyaknya langkah tetap dan

tertentu meskipun datanya berbeda.

c. Efektif

Tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh

pemroses yang akan menjalankannya.

Contoh:

Hitung akar 2 dengan presisi sempurna.

(Instruksi di atas tidak efektif, agar efektif instruksi tersebut

diubah).

Misal:

Hitung akar 2 sampai lima digit di belakang koma.
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d. Harus terminate

Jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti.

e. Output yang dihasilkan tepat

Jika langkah-langkah algoritmanya logis dan diikuti dengan

seksama maka  dihasilkan output yang diinginkan.

3. Menulis Program

Algoritma yang telah dibuat diterjemahkan dalam bahasa komputer

menjadi sebuah program. Ketika menulis program, seorang pemrogram akan

terikat dengan sintaks-sintaks instruksi dalam bahasa pemrograman yang

digunakan. Hal ini tidak terjadi ketika menyusun atau membuat algoritma

karena tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti

pada notasi bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis

algoritma disebut notasi algoritmik. Tiap orang dapat membuat aturan

penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Hal ini karena teks algoritma tidak

sama dengan teks program. Namun supaya notasi algoritmik mudah

ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman tertentu, maka sebaiknya

notasi algoritmik tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa

pemrograman secara umum.

Notasi algoritmik bukan notasi bahasa pemrograman, karena itu

pseudocode dalam notasi algoritmik tidak dapat dijalankan oleh komputer.

Agar dapat dijalankan oleh komputer, pseudocode dalam notasi algoritmik

harus ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman

yang dipilih. Perlu diingat bahwa orang yang menulis program sangat terikat

dalam aturan tata bahasanya dan spesifikasi mesin yang menjalankannya.

Perlu diperhatikan bahwa pemilihan algoritma yang salah akan menyebabkan

program memiki unjuk kerja yang kurang baik.

Program yang baik memiliki standar penilaian  (Utami dan Raharjo,

2004: 33):
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a. Standar Teknik Pemecahan Masalah

1) Teknik Top-Down

Teknik pemecahan masalah yang paling umum digunakan.

Prinsipnya adalah suatu masalah yang kompleks dibagi-bagi ke

dalam beberapa kelompok masalah yang lebih kecil. Dari masalah

yang kecil tersebut dilakukan analisis. Jika dimungkinkan maka

masalah tersebut akan dipilah lagi menjadi subbagian-subbagian

dan setelah itu mulai disusun langkah-langkah untuk

penyelesaiannya secara lebih detail.

2) Teknik Bottom-Up

Prinsip teknik bottom up adalah pemecahan masalah yang

kompleks dilakukan dengan menggabungkan prosedur-prosedur

yang ada menjadi satu kesatuan program sebagai penyelesaian

masalah tersebut.

b. Standar Penyusunan Program

1) Kebenaran logika dan penulisan

2) Waktu minimum untuk penulisan program

3) Kecepatan maksimum eksekusi program

4) Ekspresi penggunaan memori

5) Kemudahan merawat dan mengembangkan program

6) User friendly

7) Portability

8) Pemrograman modular

c. Standar Perawatan Program

1) Dokumentasi

2) Penulisan instruksi

d. Standar Prosedur

4. Uji Hasil
Pertama kali harus diuji apakah program dapat dijalankan. Apabila

program tidak dapat dijalankan maka perlu diperbaiki penulisan sintaksnya
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tetapi bila program dapat dijalankan maka harus diuji dengan menggunakan

data-data yang biasa yaitu data yang diharapkan oleh sistem yang dibuat

maupun data-data yang ekstrem yaitu data yang tidak diharapkan oleh sistem.

Contoh data ekstrem misalnya program menghendaki masukan jumlah data

tetapi user mengisikan dengan bilangan negatif. Program sebaiknya diuji

menggunakan data yang relatif banyak. Memperbaiki atau membetulkan

suatu error atau kesalahan dapat menjadi sangat mahal karena ada beberapa

alasan, diantaranya :

a. Program yang dibuat oleh setiap pemrogram bisa saja strukturnya

berbeda walaupun hasilnya sama. Jadi apabila kita tidak bisa memahami

maksud programmer maka pembetulan program akan memakan waktu

yang lama dan tidak efisien.

b. Dalam membetulkan kesalahan program, kita harus melihat kebutuhan

sekarang. Jadi bisa saja program yang error tersebut disesuaikan dengan

keadaan sekarang.

c. Memperbaiki kesalahan membutuhkan waktu yang lama karena

perbaikan terhadap satu error bisa menyebabkan timbulnya error yang

lain atau memperbaiki error yang lain sehingga semuanya bisa diatasi.

d. Memperbaiki kesalahan tentu saja akan mempelajari maksud program

secara keseluruhan beserta struktur datanya. Jadi tentu saja akan

membutuhkan banyak waktu, disamping biaya yang dikeluarkan.

5. Membuat Dokumentasi
Dokumentasi program ada dua macam yaitu dokumentasi internal

dan dokumentasi eksternal. Dokumentasi internal adalah dokumentasi yang

dibuat di dalam program yakni setiap kita menuliskan baris program

sebaiknya kita beri komentar atau keterangan supaya mempermudah kita

untuk mengingat logika yang terdapat dalam instruksi tersebut, hal ini sangat

bermanfaat ketika suatu saat program tersebut akan dikembangkan.

Dokumentasi eksternal adalah dokumentasi program yang dilakukan dari luar

program yaitu membuat user guide atau buku petunjuk aturan atau cara

menjalankan program tersebut.
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6. Program Dipakai
Jika program yang telah kita buat sudah sesuai dengan yang kita

inginkan maka program terebut dapat kita pakai.

2.4 Matematika

Matematika adalah sebuah mata pelajaran yang bersifat abstrak tetapi

selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Fowler dalam Muslich dalam

Winarni 2013: 2). Matematika memegang peranan yang sangat penting bagi

kelangsungan hidup manusia. Fungsinya sangat bermacam-macam, mulai dari

yang sederhana yaitu berhitung, yang terdiri dari pertambahan, pengurangan,

perkalian dan pembagian, mengukur, yang terdiri dari luas, volume, dan berat,

juga sebagai ukuran mata uang, waktu, tanggal, sehingga hampir semua kegiatan

manusia membutuhkan matematika.

Menurut Suherman dalam Dzikron (2011: 34) salah satu fungsi

matematika sekolah adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata

pelajaran lain, dalam dunia kerja, atau dalam kehidupan sehari-hari. Disamping

itu, belajar matematika bagi para siswa juga merupakan pembentukan pola pikir

dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan

(koneksi) di antara pengertian-pengertian itu.

Sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, matematika merupakan

mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh setiap peserta didik. Tujuan

mempelajari matematika adalah untuk memberikan kemampuan penalaran dan

pembentukan sikap peserta didik serta memberikan ketrampilan dalam penerapan

matematika. Pembelajaran matematika di perguruan tinggi bukan hanya

menghafal atau menerapkan secara sederhana rumus matematika yang telah

diketahui saja, namun memerlukan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi

yang akan bermanfaat untuk diri mahasiswa. Salah satu bagian dari kemampuan

berpikir matematis tingkat tinggi adalah kemampuan pemecahan masalah

matematis yang merupakan suatu alat yang penting untuk matematika dan

kehidupan sehari-hari. Dengan membekali mahasiswa dengan kemampuan

pemecahan masalah matematis yang baik diharapkan mahasiswa dapat

menggunakannya untuk menyelesaikan berbagai masalah (masalah matematis
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maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari) yang dihadapi baik saat masih

menjadi mahasiswa ataupun setelah lulus nantinya.

Begitu pula Awodun, dkk. (2013: 391) juga berpendapat bahwa

matematika merupakan pondasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi, berikut

adalah kutipannya:

Without Mathematics, there is no science and without science
there is no modern technology and without modern technology
there is no modern society. In other words, mathematics is the
precursor and the Queen of science and technology and the
indispensable single element in modern societal development.

Artinya, tanpa matematika, tidak ada ilmu pengetahuan dan tanpa ilmu

pengetahuan tidak ada teknologi modern dan tanpa teknologi modern tidak ada

masyarakat modern. Dengan kata lain, matematika adalah pelopor dan induk bagi

ilmu pengetahuan dan teknologi dan elemen tunggal yang sangat diperlukan

dalam pembangunan masyarakat yang modern.

2.5 Hubungan Pemrograman dengan Matematika

Menurut pendapat Fathani (2009: 92), ada beberapa bidang yang dapat

dimasuki oleh seorang matematikawan, salah satunya adalah bidang

pemrograman. Pemrograman adalah bidang yang sudah lama berkembang seiring

perkembangan di bidang elektronika, terutama komputasi. Orang sering kali

berpikir kalau pemrograman tidak berhubungan dengan matematika dan hanya

bisa dilakukan oleh orang yang berkecimpung di bidang teknik, seperti

elektronika dan komputasi. Padahal pemrograman sangat mengandalkan

keteraturan berpikir yang sangat khas dengan matematika.

Pemrograman pada dasarnya adalah aplikasi praktis dari salah satu

bidang dasar matematika, yaitu aljabar (Fathani, 2009: 92). Inilah yang sering kali

tidak disadari, apalagi aljabar biasanya adalah bidang yang sering kali dihindari.

Aplikasi aljabar yang umum dikenal dalam masalah pengodean suatu pesan

berupa huruf, angka, atau simbol ke dalam bentuk biner, sehingga bisa

didefinisikan oleh aliran listrik.
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2.6 Kemampuan Numerik

Ki Fudyartanta dalam Rochadi (2011: 2) menuturkan bahwa kemampuan

numerik adalah kemampuan memahami hubungan angka dan memecahkan

masalah yang berhubungan dengan konsep-konsep bilangan. Menurut Nilamsari

(2013: 29) kemampuan numerik adalah kemampuan tentang perihal hitung

menghitung dalam matematika yang mencangkup empat pengerjaan dasar yaitu

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dari kedua pengertian

tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan numerik adalah kemampuan

berhitung dasar, memahami hubungan angka-angka serta memahami konsep

bilangan.

Untuk mengetahui kemampuan numerik maka digunakan tes kemampuan

numerik. Thursone dalam Soenanto (2001: 28) menyatakan bahwa tes

kemampuan numerik adalah salah satu kemampuan mental utama, mengukur

kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bilangan dan konsep bilangan atau

angka-angka. Faktor penting pengerjaan tes kemampuan numerik ini terletak pada

ketelitian dan kecermatan.  Tes kemampuan penalaran numerik mengharuskan

anda untuk mengintepretasikan informasi yang diberikan dan kemudian

menerapkan logika yang tepat untuk menjawab pertanyaan (Prasetyono dalam

Rochadi, 2011: 19). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan

numerik ini akan dapat menunjang cara berfikir yang cepat, tepat, dan cermat

yang sangat mendukung kemampuan coding mahasiswa.

2.7 Kemampuan Logika

2.7.1 Pengertian Umum Logika

Logika sering kali didefinisikan sebagai ilmu untuk berpikir dan menalar

dengan benar sehingga didapatkan kesimpulan yang absah. Manusia mampu

mengembangkan pengetahuan karena mempuanyai bahasa dan kemampuan

menalar. Untuk dapat menarik konklusi yang tepat diperlukan kemampuan

menalar. Kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menarik konklusi yang

tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu (Fathani, 2009:

159).
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Istilah logika (logic) berasal dari kata “logos” (bahasa Yunani) yang

berarti kata atau pikiran yang benar. Dalam bahasa Inggris berarti “word”,

“speech” atau “what is spoken” (Dwijono dan Soesianto, 2006: 2). Dalam arti luas

logika adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara

tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah (Kusumah dalam

Fathani, 2009: 160).

2.7.2 Gambaran Umum Logika

Secara umum logika dibedakan menjadi dua yaitu Logika Pasti dan

Logika Tidak Pasti. Logika pasti meliputi Logika Pernyataan (Propotitional

Logic), Logika Predikat (Predicate Logic), Logika Hubungan (Relation Logic)

dan Logika Himpunan, sedangkan logika tidak pasti meliputi Logika Samar atau

kabur (Fuzzy Logic). Penjelasan dari jenis-jenis logika di atas adalah sebagai

berikut:

a. Logika Pernyataan (Propotitional Logic) adalah logika yang fokus utamanya

pada pernyataan-pernyataan yang dapat digolongkan dalam pengertian

proposisi-proposisi (Dwijono dan Soesianto, 2006: 11).

b. Logika Predikat (Predicate Logic)  adalah logika yang memfokuskan diri

pada predikat yang selalu menyertai suatu pernyataan dalam bentuk kalimat

(Dwijono dan Soesianto, 2006: 11).

c. Logika Hubungan (Relation Logic) mempelajari hubungan antara pernyataan,

relasi simetri, refleksif, antisimtris, dll.

d. Logika Himpunan membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-

hukum yang berlaku di dalamnya.

e. Logika Samar atau  Kabur (Fuzzy Logic) merupakan pertengahan dari dua

nilai biner yaitu ya-tidak, nol-satu, benar-salah. Kondisi yang ditunjukkan

oleh logika samar ini antara lain : banyak, sedikit, sekitar x, sering,

umumnya.  Logika samar banyak diterapkan dalam kecerdasan buatan, mesin

pintar atau sistem cerdas dan alat-alat elektronika. Program komputer dengan

menggunakan logika samar mempunyai kapasitas penyimpanan lebih kecil

dan lebih cepat bila dibanding dengan logika biner.
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2.7.3 Sejarah dan Perkembangan Logika

Terdapat lima aliran besar dalam logika, yaitu (Fathani: 163 – 164):

a. Logika Tradisional

b. Logika Metafisis

c. Logika Epistemologis

d. Logika Instrumentasis/Pragmatis

e. Logika Simbolis

2.7.4 Fungsi dan Kegunaan Logika

Menurut Fathani (2009), fungsi dan kegunaan logika antara lain:

a. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara

rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren.

b. Meningkatkan kemampuan berpikir secaraa abstrak, cermat dan objektif.

c. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam

dan mandiri.

d. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan

asas-asas sistematis.

e. Meningkatkan cinta akn kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan

berpikir, kekeliruan, serta kesesatan.

f. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian.

2.7.5 Kecerdasan Matematis Logis

Kecerdasan matematis-logis merupakan gabungan dari kemampuan

berhitung dan kemampuan logika sehingga siswa dapat menyelesaikan suatu

masalah secara logis. Kecerdasan matematis-logis sesuai dengan pembelajaran

matematika yang mengutamakan kemampuan berhitung dan logika. Saifullah

dalam Huri (2012: 398) mengungkapkan bahwa “kecerdasan matematis-logis

adalah kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran

yang benar”. Kadek (2005: 87)  menuturkan bahwa “kecerdasan logika

matematika pada dasarnya melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah

secara logis, menemukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola matematika

dan menyelidiki sesuatu secara alamiah”. Serta menurut Budiningsih (2005: 114)
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bahwa “kecerdasan logika/ matematik sering disebut berpikir ilmiah, termasuk

berpikir deduktif dan induktif”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan

matematis logis adalah kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan

secara matematis, melakukan penalaran yang benar, berpikir logis dan ilmiah,

berpikir deduktif dan induktif, dan memiliki ketajaman pola-pola dan hubungan-

hubungan. Sehingga kecerdasan matematis-logis berkaitan dengan kemampuan

mahasiswa dalam operasi hitung bilangan atau angka (kemampuan numerik) dan

kemampuan berpikir secara logika (kemampuan logika).

2.7.6 Penalaran

Menurut Rapar (n.d.: 9) mengatakan bahwa logika adalah ilmu

pengetahuan dan kecakapan untuk berfikir dengan lurus dan benar. Dalam arti

luas, logika adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji penurunan-penurunan

kesimpulan yang sahih (valid) dan yang tidak sahih. Proses berpikir yang terjadi

di saat menurunkan atau menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang

diketahui benar atau dianggap benar itu biasanya disebut dengan penalaran

(Surya, 2013: 14-15).

Secara umum penalaran dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu

penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah proses

penarikan simpulan khusus berdasarkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan

penalaran induktif adalah kebalikan dari penalaran deduktif, yaitu proses

penarikan simpulan umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus (Kertayasa, 2011:

30).

Penalaran induksi merupakan cara berpikir dengan menarik suatu

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual

(Surya, 2013:16). Penalaran induksi dimulai dengan mengemukakan pernyataan-

pernyataan yang ruang lingkupnya terbatas dalam menyusun argumentasi yang

diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum, contohnya:

Premis 1: Planet Merkurius mengelilingi matahari.

Premis 2: Planet Mars mengelilingi matahari.
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Premis 3: Planet Bumi mengelilingi matahari.

Konklusi: Setiap planet mengelilingi matahari.

Kesimpulan yang bersifat umum ini mempunyai dua keuntungan.

Keuntungan yang pertama adalah pernyataan yang bersifat umum ini bersifat

ekonomis, maksudnya melalui reduksi terhadap berbagai corak dan sekumpulan

fakta yang ada dalam kehidupan yang beraneka ragam ini dapat dipersingkat dan

diungkapkan menjadi beberapa pernyataan (Surya, 2013:16). Keuntungan yang

kedua adalah dimungkinkan proses penalaran selanjutnya, baik secara induktif

maupun deduktif (Surya, 2013:18). Secara induktif maka dari berbagai pernyataan

yang bersifat umum dapat disimpulkan menjadi pernyataan yang bersifat lebih

umum lagi. Misalkan dari contoh sebelumnya bahwa kesimpulan semua hewan

perlu makan untuk mempertahankan hidupnya, kemudian dari kenyataan bahwa

manusia juga perlu makan untuk mempertahankan hidupnya maka dibuat lagi

kesimpulan bahwa semua makhluk hidup perlu makan untuk mempertahankan

hidupnya. Penalaran seperti ini memungkinkan disusunnya pengetahuan secara

sistematis yang mengarah kepada pernyataan-pernyataan yang makin lama makin

bersifat fundamental.

Penalaran induksi juga memiliki kelemahan, pada contoh berikut akan

diketahui kelemahan tersebut:

Premis 1: Ayam berkaki dua.

Premis 2: Kanguru berkaki dua.

Premis 3: Manusia berkaki dua.

Konklusi: Semua makhluk hidup berkaki dua.

Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa pernyataan atau kesimpulan

yang didapat dari penalaran induksi masih mungkin untuk bernilai salah.

Sehingga di dalam matematika, kesimpulan yang didapat dari proses penalaran

induksi masih disebut dengan dugaan (conjecture). Dugaan tersebut lalu akan

dikukuhkan menjadi suatu teorema jika dugaan tersebut sudah dapat dibuktikan

kebenarannya secara deduktif (Shadiq, 2004: 7).

Penalaran deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang

bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Surya, 2013: 18).
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Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang

dinamakan silogisme. Silogisme disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah

kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme ini disebut sebagai premis

yang kemudian dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Kesimpulan

merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua

premis tersebut. Contoh proses penyimpulan argumen deduktif:

Premis mayor: semua planet mengelilingi matahari.

Premis minor: Mars adalah planet.

Kesimpulan: Mars mengelilingi matahari.

Keterangan:

Kesimpulan yang diambil adalah sah menurut penalaran deduktif sebab

kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya.

Pertanyaan apakah kesimpulan ini benar harus dikembalikan kepada

kebenaran premis-premis yang mendahuluinya. Apabila kedua premis yang

mendukungnya benar maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditariknya

adalah benar. Mungkin saja kesimpulan itu salah meskipun kedua premisnya

benar apabila cara penarikan kesimpulannya tidak sah. Dengan demikian maka

ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga hal, yaitu kebenaran premis

mayor, kebenaran premis minor, dan keabsahan penarikan kesimpulan (Surya,

2013: 20). Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka dapat dipastikan

kesimpulan yang ditariknya akan salah.

2.8 Kerangka Berpikir

Dari beberapa teori dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara kemampuan numerik dan logika terhadap kemampuan coding

mahasiswa PTIK-Universitas Negeri Semarang. Sehingga dengan demikian

peneliti berpendapat bahwa kemampuan coding mahasiswa disebabkan oleh

variabel kemampuan numerik dan logika. Kerangka berpikir tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Maksud dari Gambar 2.2 adalah:

Semakin tinggi kemampuan penalaran numerik dan logika seorang

mahasiswa dalam mengaplikasikan rumus-rumus ke dalam barisan kode, sehingga

kemampuan coding-nya akan baik. Dengan demikian diduga ada pengaruh

kemampuan numerik dan logika terhadap kemampuan coding.

2.9 Hipotesis

Dari paparan teoritis pada bagian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis

sebagai berikut:

Ha: Ada pengaruh antara kemampuan numerik dan logika terhadap kemampuan

coding mahasiswa PTIK UNNES.

Untuk keperluan uji, hipotesis di atas diubah menjadi hipotesis nol (Ho),

sebagai berikut:

Ho: Tidak ada pengaruh antara kemampuan numerik dan logika terhadap

kemampuan coding mahasiswa PTIK UNNES.

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat signifikansi pada uji regresi, pada

taraf signifikansi (α) = 5%, kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai

berikut:

a. Jika hasil nilai signifikansi ≥ (α = 0,05) maka Ho diterima.

b. Jika hasil nilai signifikansi < (α = 0,05) maka Ho ditolak.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ilmiah tidak dapat lepas dari penggunaan

metode penelitian. Metode penelitian ini sangat penting peranannya sebab berhasil

tidaknya suatu penelitian, tinggi rendahnya mutu dan kualitas penelitian sangat

dibutuhkan ketepatan di dalam menggunakan metode penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif

dengan analisis statistika.

3.2 Lokasi dan Populasi

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Teknik Elektro - Universitas Negeri

Semarang yang terletak di Kampus I Sekaran, Gunung Pati, Semarang. Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Pendidikan Teknik

Informatika dan Komputer angkatan 2013 yang terdiri dari 3 rombel dan

berjumlah 90 orang mahasiswa.

3.3 Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik cluster random

sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 31 orang

mahasiswa dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2103

rombel 1. Menurut Roscoe dalam Prof. Dr. Sugiyono (2012: 74) ukuran sampel

yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500 sehingga sampel yang

digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria tersebut.
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3.4 Variabel Penelitian

Adapun variabel-varibel yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas (X) yaitu variabel yang mempengaruhi/variabel penyebab

(Suharsimi Arikunto, 2010: 162).

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu kemampuan numerik dan logika (X).

b. Variabel terikat (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi/variabel akibat

(Suharsimi Arikunto, 2010: 162).

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan coding (Y).

3.5 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti seberapa besar pengaruh

kemampuan numerik dan logika terhadap kemampuan coding mahasiswa PTIK–

UNNES. Dari penjelasan mengenai variabel di atas, dapat ditunjukkan mengenai

pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dalam Gambar

3.1 desain penelitian sebagai berikut:

Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.6 Prosedur Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap pendahuluan langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian dengan cara mencari data nilai

mata kuliah yang berhubungan dengan kemampuan coding mahasiswa

PTIK 2013 untuk mengetahui apakah kemampuan codingnya baik atau

tidak.

b. Menentukan populasi penelitian dan menentukan sampel penelitian.

2. Tahap Penelitian

a. Mengumpulkan data penelitian dengan metode dokumentasi daftar nilai

mata kuliah Fisika, Matematika Dasar, Matematika Diskrit, Logika,
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Algoritma dan Pemrograman, Praktik Algoritma dan Pemrograman,

Struktur Data, dan Praktik Struktur Data.

b. Menghitung nilai kemampuan numerik dan logika tiap mahasiswa dari

nilai rata-rata mata kuliah Fisika, Matematika Dasar, Matematika Diskrit,

dan Logika.

c. Menghitung nilai kemampuan coding tiap mahasiswa dari nilai rata-rata

mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, Praktik Algoritma dan

Pemrograman, Struktur Data, dan Praktik Struktur Data.

3. Tahap Analisis Data

a. Melakukan analisis regresi dari dua data nilai yang didapatkan, data nilai

kemampuan numerik dan logika sebagai X dan data nilai kemampuan

coding sebagai Y.

b. Pembahasan penelitian.

c. Penarikan kesimpulan.

Bagan langkah-langkah dalam penelitian di atas dapat dilihat pada

Gambar 3.2 sebagai berikut:

Gambar 3.2 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian



30

3.7 Metode Pengumpulan Data

Ada dua macam data yang mendukung penelitian ini yaitu data yang

berasal dari variabel bebas dan data yang berasal dari variabel terikat. Untuk

mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode

ini digunakan untuk mendapatkan seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian,

diantaranya daftar nomor induk mahasiswa, nilai mata kuliah Algoritma dan

Pemrograman, Praktik Algoritma dan Pemrograman, Struktur Data, Praktik

Struktur Data, Fisika, Matematika Dasar, Matematika Diskrit, dan Logika pada

mahasiswa PTIK–UNNES angkatan 2013 rombel 1 sebagai data kemampuan

numerik dan logika serta kemampuan coding yang diperoleh langsung dari dosen

pengampu mata kuliah tersebut.

3.8 Metode Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan

analisis awal dengan uji normalitas sampel dan uji homogenitas, kemudian

analisis deskriptif dan dilanjutkan dengan analisis akhir menggunakan uji regresi

linier dan uji korelasi.

3.8.1 Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil perhitungan kedua

variabel yang menginformasikan nilai rata-rata (mean), median, modus, nilai

maksimum, nilai minimum dan standar deviasi serta dibuat diagramnya dalam

bentuk histogram. Untuk melakukan analisis deskriptif ini digunakan software

SPSS 19.

3.8.2 Data Kemampuan Numerik dan Logika

Data ini didapatkan dari rata-rata nilai akhir mata kuliah Fisika,

Matematika Dasar, Matematika Diskrit dan Logika masing-masing mahasiswa.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:= + + +4
Keterangan:

X = Kemampuan Numerik dan Logika
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P = Nilai akhir mata kuliah Fisika

Q= Nilai akhir mata kuliah Matematika Dasar

R = Nilai akhir mata kuliah Matematika Diskrit

S = Nilai akhir mata kuliah Logika

3.8.3 Data Kemampuan Coding

Data ini didapatkan dari rata-rata nilai akhir mata kuliah Algoritma dan

Pemrograman, Praktik Algoritma dan Pemrograman, Struktur Data dan Praktik

Struktur Data masing-masing mahasiswa. Rumus perhitungannya adalah sebagai

berikut: = + + +4
Keterangan:

Y = Kemampuan Coding

T = Nilai akhir mata kuliah Algoritma dan Pemrograman

U= Nilai akhir mata kuliah Praktik Algoritma dan Pemrograman

V = Nilai akhir mata kuliah Struktur Data

W = Nilai akhir mata kuliah Praktik Struktur Data

3.8.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan

regresi linier ganda. Dalam analisis tersebut diperoleh koefisien korelasi,

persamaan regresi, dan koefisien determinasi. Berikut adalah langkah-langkah

perhitungannya:

1. Koefisien Korelasi

Dengan kriteria pengujian H0 diterima pada taraf signifikan α = 5%

dan dk = n – 1, apabila rhitung < rtabel. Langkah-langkah menentukan koefisien

korelasi antara kemampuan numerik dan logika (X) dengan kemampuan

coding siswa (Y) atau adalah sebagai berikut:= ∑ −∑ ∑{( ∑ − (∑ ) )( ∑ − ∑ ) }
(Prof. Dr. Sugiyono, 2012: 228).
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2. Persamaan Regresi

a. Persamaan linier sederhana atau tunggal

Regresi linier digunakan karena terjadi sebuah fenomena  yang

terdiri dari sebuah variabel bebas (X) dan sebuah variabel terikat (Y).

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:= +
Dimana:= (∑ )(∑ ) (∑ )(∑ )∑ (∑ )= ( ∑ ∑ ∑∑ (∑ )
Dengan n = ukuran sampel.

(Prof. Dr. Sugiyono, 2012: 261 – 262).

b. Koefisien/Indek determinasi

Untuk mengetahui besarnya prosentase pengaruh variabel X

(kemampuan numerik dan logika) terhadap variabel Y (kemampuan

coding) digunakan rumus koefisien korelasi determinasi yaitu R2 x 100%.

Besar prosentase koefisien determinasi pada penelitian ini antara X dan

Y adalah:

Prosentase koefisien determinasi = × 100%.



43

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemampuan numerik dan logika berpengaruh terhadap kemampuan coding

ditunjukkan dengan nilai koefisien R sebesar 0,658.

2. Kemampuan numerik dan logika memiliki pengaruh kontribusi sebesar

43,3% terhadap kemampuan coding dan 56,7% lainnya dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain diluar kemampuan numerik dan logika.

5.2 Saran

1. Diharapkan bagi mahasiswa PTIK untuk mengasah kemampuan numerik dan

logika sehingga dapat meningkatkan kemampuan coding-nya.

2. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang serupa untuk mengetahui

apakah hasil penelitian ini berlaku secara umum maka perlu adanya penelitian

kembali dengan mengambil populasi dan sampel yang lebih besar.
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Lampiran 1

DAFTAR SAMPEL PENELITIAN

NO NIM KODE

1 5302413001 S-01

2 5302413002 S-02

3 5302413003 S-03

4 5302413004 S-04

5 5302413005 S-05

6 5302413006 S-06

7 5302413007 S-07

8 5302413008 S-08

9 5302413009 S-09

10 5302413010 S-10

11 5302413011 S-11

12 5302413012 S-12

13 5302413013 S-13

14 5302413014 S-14

15 5302413015 S-15

16 5302413016 S-16

17 5302413017 S-17

18 5302413018 S-18

19 5302413019 S-19

20 5302413020 S-20

21 5302413021 S-21

22 5302413022 S-22

23 5302413023 S-23

24 5302413024 S-24

25 5302413025 S-25

26 5302413026 S-26

27 5302413027 S-27

28 5302413028 S-28

29 5302413029 S-29

30 5302413030 S-30

31 5302413031 S-31
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Lampiran 2

DATA INDUK PENELITIAN

NO KODE

NILAI MATA KULIAH

Matematika
Dasar

Fisika Matematika
Diskrit

Struktur
Data

Praktik
Struktur

Data
Logika Algoritma dan

Pemrograman

Praktik
Algoritma dan
Pemrograman

1 S-01 78 77 86 76 76 82 86 86

2 S-02 85 77 81 70 70 82 66 66

3 S-03 82 67 78 70 70 70 66 66

4 S-04 88 77 86 85 85 100 86 86

5 S-05 88 75 80 70 70 65 67 67

6 S-06 88 78 82 80 80 98 76 76

7 S-07 69 77 81 70 70 81 58 58

8 S-08 88 83 84 70 70 80 81 81

9 S-09 87 72 84 76 76 72 74 74

10 S-10 85 67 86 70 70 63 70 70

11 S-11 90 65 82 70 70 60 62 62

12 S-12 90 72 76 70 70 66 65 65

13 S-13 90 88 86 81 81 87 74 74

14 S-14 88 75 86 85 85 86 76 76

15 S-15 82 67 81 70 70 87 62 65

16 S-16 84 67 78 70 70 77 69 69

17 S-17 82 73 86 70 70 73 66 66

18 S-18 76 72 84 70 70 76 70 70

19 S-19 84 88 85 76 76 91 76 76

20 S-20 82 65 73 70 70 68 75 75

21 S-21 85 72 85 70 70 67 71 71

22 S-22 85 88 80 85 85 58 72 72

23 S-23 89 75 76 73 73 70 58 58

24 S-24 61 67 78 74 74 55 58 58

25 S-25 90 74 78 82 81 77 65 65

26 S-26 80 72 82 75 75 79 71 71

27 S-27 83 78 85 70 70 71 66 66

28 S-28 89 72 78 70 70 72 58 58

29 S-29 80 73 80 70 70 80 82 82

30 S-30 90 78 83 74 74 88 75 75

31 S-31 85 72 74 71 71 72 63 63

Rata-rata 83,97 74,29 81,42 73,65 73,61 75,9 69,81 69,9
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Lampiran 3

DATA DESKRIPTIF NILAI MATA KULIAH

Mata Kuliah Statistic Std. Error

Algoritma dan

Pemrograman
Mean 69,81 1,410

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 66,93

Upper Bound 72,69

5% Trimmed Mean 69,56

Median 70,00

Variance 61,628

Std. Deviation 7,850

Minimum 58

Maximum 86

Range 28

Interquartile Range 10

Skewness ,335 ,421

Kurtosis -,418 ,821

Praktik Algoritma

dan Pemrograman
Mean 69,90 1,395

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 67,05

Upper Bound 72,75

5% Trimmed Mean 69,67

Median 70,00

Variance 60,357

Std. Deviation 7,769

Minimum 58

Maximum 86

Range 28

Interquartile Range 10

Skewness ,333 ,421

Kurtosis -,350 ,821

Struktur Data Mean 73,65 ,929

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 71,75

Upper Bound 75,54

5% Trimmed Mean 73,22

Median 70,00

Variance 26,770

Std. Deviation 5,174

Minimum 70
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Mata Kuliah Statistic Std. Error

Maximum 85

Range 15

Interquartile Range 6

Skewness 1,242 ,421

Kurtosis ,223 ,821

Praktik Struktur

Data
Mean 73,61 ,920

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 71,73

Upper Bound 75,49

5% Trimmed Mean 73,18

Median 70,00

Variance 26,245

Std. Deviation 5,123

Minimum 70

Maximum 85

Range 15

Interquartile Range 6

Skewness 1,251 ,421

Kurtosis ,287 ,821

Matematika Dasar Mean 83,97 1,149

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 81,62

Upper Bound 86,31

5% Trimmed Mean 84,75

Median 85,00

Variance 40,899

Std. Deviation 6,395

Minimum 61

Maximum 90

Range 29

Interquartile Range 6

Skewness -1,993 ,421

Kurtosis 5,041 ,821

Fisika Mean 74,29 1,131

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 71,98

Upper Bound 76,60

5% Trimmed Mean 74,04

Median 73,00
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Mata Kuliah Statistic Std. Error

Variance 39,680

Std. Deviation 6,299

Minimum 65

Maximum 88

Range 23

Interquartile Range 5

Skewness ,712 ,421

Kurtosis ,341 ,821

Logika Mean 75,90 1,973

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 71,87

Upper Bound 79,93

5% Trimmed Mean 75,71

Median 76,00

Variance 120,690

Std. Deviation 10,986

Minimum 55

Maximum 100

Range 45

Interquartile Range 14

Skewness ,249 ,421

Kurtosis -,203 ,821

Matematika Diskrit Mean 81,42 ,686

95% Confidence Interval for

Mean

Lower Bound 80,02

Upper Bound 82,82

5% Trimmed Mean 81,61

Median 82,00

Variance 14,585

Std. Deviation 3,819

Minimum 73

Maximum 86

Range 13

Interquartile Range 7

Skewness -,487 ,421

Kurtosis -,693 ,821
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Lampiran 4

HASIL PERHITUNGAN REGRESI LINIER

Kemampuan Numerik dan Logika (X) terhadap Kemampuan Coding (Y)

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,658a ,433 ,414 4,22121

a. Predictors: (Constant), KemampuanNumerikLogika

b. Dependent Variable: KemampuanCoding

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 395,321 1 395,321 22,186 0,000a

Residual 516,739 29 17,819

Total 912,060 30

a. Predictors: (Constant), KemampuanNumerikLogika

b. Dependent Variable: KemampuanCoding

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 12,662 12,566 1,008 0,322

KemampuanNumerikLogika 0,749 0,159 0,658 4,710 0,000

a. Dependent Variable: KemampuanCoding
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Lampiran 5

SILABUS MATA KULIAH

Silabus Mata Kuliah Fisika
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Silabus Mata Kuliah Matematika Dasar
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Silabus Mata Kuliah Logika
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Silabus Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman/Praktik Algoritma dan
Pemrograman
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Silabus Mata Kuliah Struktur Data
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Silabus Mata Kuliah Praktik Struktur Data
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Lampiran 6

SK Dosen Pembimbing
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Lampiran 7

Surat Izin Penelitian
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Lampiran 8

SK Penguji


