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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini ada dua kelompok subjek 

penelitian yaitu kelompok eksperimen melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan MEAs dan kelompok kontrol melakukan 

pembelajaran dengan  cara biasa. Kedua kelompok ini diberikan pretesdan 

postesdengan menggunakan instrumen yang sama. Fraenkel et.al (1993) 

menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang melihat 

pengaruh-pengaruh dari variabel bebas terhadap satu atau lebih variabel yang 

lain dalam kondisi yang terkontrol. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel 

yaitu variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol.Variabel bebas yaitu 

pembelajaran matematika dengan pendekatan MEAs, variabel terikatnya yaitu 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik siswa, dan variabel 

kontrolnya adalah kelompok siswa tinggi, sedang, dan rendah. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran 

tentang sikap siswa terhadap pembelajaran matematika setelah diberikan 

pembelajaran dengan pendekatan MEAs. Sedangkan pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan berpikir kritis 

dan kreatif matematik siswa, pada materi Persamaan, Fungsi, dan 

Pertidaksamaan Kuadrat setelah diberikan pembelajaran dengan pendekatan 
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MEAs. Pertimbangan pemilihan materi tersebut disesuaikan dengan waktu 

pelaksanaan penelitian.  

Penelitian ini adalah eksperimen dengan desain “Pretes-Postest 

Control Group Design” (Desain Kelompok Kontrol Pretes-Postes).  Desain 

penelitian ini digunakan karena penelitian ini menggunakan kelompok 

kontrol, adanya dua perlakuan yang berbeda, dan pengambilan sampel yang 

dilakukan secara purposive. Tes matematika dilakukan dua kali yaitu sebelum 

proses pembelajaran, yang disebut pretes dan sesudah proses pembelajaran 

yang disebut postes. Secara singkat, disain penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

  O X O 
  O  O 

Keterangan: 

O  :  pretes dan postes (tes kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

matematik) 

X :  perlakuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan MEAs 

Keterkaitan antar variabel bebas, terikat, dan kontrol disajikan dalam 

model Weiner (Saragih, 2007) yang disajikan pada Tabel 3.1: 

 

Tabel 3.1  Tabel Weiner  
 

Kelo
mpok 
Siswa 

Pendekatan MEAs (M) Pembelajaran Biasa (B) 
Kemampuan 

Berpikir Kritis (Ks) 
Kemampuan 

Berpikir Kreatif 
(Kf) 

Kemampuan 
Berpikir Kritis 

(Ks) 

Kemampuan 
Berpikir Kreatif 

(Kf) 
Pre 
(e) 

Pos 
(o) 

Gain 
(g) 

Pre 
 (e) 

Pos 
(o) 

Gain 
(g) 

Pre 
(e) 

Pos 
(o) 

Gain 
 (g) 

Pre 
 (e) 

Pos 
(o) 

Gain 
 (g) 

Tinggi 
(T) 

eKs
TM 

oKs
TM 

gKs
TM 

eKf
TM 

oKf
TM 

gKf
TM 

eKs
TB 

oKs
TB 

gKs
TB 

eKf
TB 

oKf
TB 

gKf
TB 

Sedang 
(S) 

eKs
SM 

oKs
SM 

gKs
SM 

eKf
SM 

oKf
SM 

gKf
SM 

eKs
SB 

oKs
SB 

gKs
SB 

eKf
SB 

oKf
SB 

gKf
SB 

Rendah 
(R) 

eKs
RM 

oKs
RM 

gKs
RM 

eKf
RM 

oKf
RM 

gKf
RM 

eKs
RB 

oKs
RB 

gKs
RB 

eKf
RB 

oKf
RB 

gKf
RB 

Total 
(t) 

teKs
M 

toKs
M 

tgKs
M 

teKf
M 

toKf
M 

tgKf
M 

teKs
B 

toKs
B 

tgKs
B 

teKf
B 

toKf
B 

tgKf
B 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa dari sekolah yang berada pada 

level sedang. Tidak dipilihnya sekolah dengan klasifikasi baik sebagai sampel 

penelitian dikarenakan siswa yang berasal dari sekolah semacam ini 

cenderung hasil belajarnya akan baik dan baiknya itu bisa terjadi bukan akibat 

baiknya pembelajaran yang dilakukan. Demikian pula sampel dalam 

penelitian ini tidak dipilih dari sekolah dengan klasifikasi rendah dikarenakan 

siswa yang berasal dari sekolah semacam ini hasil belajarnya akan cenderung 

rendah dan rendahnya itu terjadi bukan akibat kurang baiknya pembelajaran 

yang dilakukan (Darhim, 2004: 64). Kriteria sekolah baik, sedang dan rendah 

didasarkan pada rangking sekolah yang dibuat Dinas Pendidikan setempat. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa padasalah satu SMA 

Negeri di Bandung. Adapun alasan pemilihan populasi penelitian pada SMA 

ini, yaitu:  

1. SMA termasuk salah satu sekolah level sedang. Hal ini ditinjau dari 

kemampuan para siswanya yang dilihat dari hasil Ujian Nasional tahun 

2007-2008. 

2. Memungkinkan untuk dilakukan pengujian pendekatan MEAs yang 

merupakan pendekatan baru di SMA ini. 

3. Guru-guru di SMA ini sangat antusias dan mendukung dengan model 

pembelajaran baru yang ditawarkan, khususnya pada mata pelajaran 

matematika. 

Selanjutnya yang menjadi sampel penelitian adalah siswa kelas X. 

Sampel diambil secara purposive sebanyak dua kelas dari delapan kelas yang 
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ada di SMA ini yang mempunyai karakteristik dan kemampuan akademik 

setara, yaitu kelas X-A (kelas kontrol) dan kelas X-B (kelas eksperimen) yang 

masing-masing disebut sebagai kelompok I dan kelompok II. Informasi awal 

dalam pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan dari guru 

bidang studi matematika. Pengambilan kelas X sebagai sampel dengan 

pertimbangan: 

1. Pemilihan tingkat kelas disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, 

dalam hal ini kelas dipilih khusus kelas X, karena siswa kelas X 

merupakan siswa baru yang berada dalam masa transisi dari SMP ke 

SMA sehingga lebih mudah diarahkan. Sedangkan siswa kelas XI 

dimungkinkan gaya belajarnya sudah terbentuk sehingga sulit untuk 

diarahkan. Demikian pula dengan kelas XII sedang dalam persiapan 

mengikuti Ujian Nasional. 

2. Terdapat sejumlah materi yang diperkirakan cocok diterapkan untuk 

melihat kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik siswa melalui 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan MEAs.  

3. Pemilihan siswa untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak 

berdasarkan keacakan yang sesungguhnya, hanya berdasarkan kelas 

yang ada. Hal ini disebabkan peneliti tidak mungkin membentuk kelas 

baru maka peneliti mengambil unit sampling terkecil adalah kelas. 

Kelas eksperimen akan diberi dengan pendekatan MEAs dan kelas 

kontrol akan diberi pembelajaran biasa.  
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Kelompok I dan II pada saat memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan MEAs disebut kelas eksperimen dan pada saat memperoleh 

pembelajaran biasa disebut kelas kontrol.  

 

C. InstrumenPenelitian 

Berdasarkan jenis data yang diharapkan dalam penelitian ini, maka 

untuk memperoleh data digunakan tiga instrumen yaitu tes kemampuan 

berpikir kritis matematik, tes kemampuan berpikir kreatif matematik, dan 

skala sikap siswa. Untuk instrumen tes berpikir kritis dan tes berpikir kreatif 

matematik, sebelum digunakan dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif, 

sedangkan skala sikap siswa dilakukan analisis kualitatif saja. 

Analisis kualitatif adalah teknik menganalisis (validasi) butir soal 

melalui cara moderasi dengan orang yang lebih ahli (Safari, 2005). 

Sedangkan, analisis kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada 

data empirik dari butir soal yang bersangkutan, yaitu dengan cara mencari 

tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas dan reliabilitas soal (Safari, 2005). 

Perangkat tes kemampuan berpikir kritis dan tes kemampuan berpikir kreatif 

matematik serta perangkat skala sikap disajikan pada Lampiran B. 

 

D. Proses Pengembangan Instrumen 

1. Tes Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Matematik 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data kemampuan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif matematik adalah dengan memberikan 

pretes dan postes. Data hasil pretes dan postes digunakan untuk mengetahui 
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kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif matematik kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sebelum dan setelah diberikan pembelajaran. 

Instrumen untuk tes kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif 

matematik disusun dengan memperhatikan tiap indikator kemampuan berpikir 

kritis dan berpikir kreatif matematik yang diberikan dalam bentuk uraian. 

Penyusunan tes diawali dengan penyusunan kisi-kisi tes berpikir kritis dan 

berpikir kreatif matematik, kemudian dilanjutkan dengan menyusun soal 

beserta kunci jawaban (Lampiran B). Soal yang dibuat selanjutnya dimintai 

pertimbangan kepada rekan-rekan mahasiswa S2 pendidikan matematika 

yang berstatus guru dan dianggap kompeten di bidang matematika khususnya 

materi persamaan, fungsi, dan pertidaksamaan kuadrat. Setelah itu soal-soal 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing guna mengetahui bahwa tes yang 

digunakan sudah baik. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba soal. Uji coba soal 

dilakukan di kelas XI IPA di suatu SMA Negeri di Kota Bandung yang 

mempunyai karakteristik yang sama dengan populasi pada penelitian. Uji 

coba tes kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik bertujuan untuk 

mengetahui validitas, reliabiltas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran dari 

tes tersebut. Pada penskoran tes kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

matematik diberikan berdasarkan kriteria kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif matematik siswa sesuai pedoman penskoran yang disajikan pada Tabel 

3.2 dan Tabel 3.3. 
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Tabel 3.2 Sistem Penskoran  
Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematik 

 

Kemampuan 
yang Diukur 

 
Respon Siswa terhadap Soal/Masalah 

 

Skor 
Maks 

Mengidentifik
asi dan 
menggunakan 
asumsi yang 
diberikan 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 
sesuai dengan permasalahan 
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 
Mengidentifikasi asumsi yang diberikan dan 
hampir sebagian penyelesaiannya telah 
dilaksanakan dengan benar 
Mengidentifikasi asumsi yang diberikan dan 
sebagian penyelesaiannya telah dilaksanakan 
dengan benar 
Mengidentifikasi asumsi yang diberikan dan 
hampir seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan 
dengan benar 
Mengidentifikasi asumsi yang diberikan dan 
seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan 
benar 

0 
 
2 
4 
 
 
6 
 
 
8 
 
 

10 

Merumuskan 
pokok-pokok 
permasalahan 
dan 
menggunakan
nya 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 
sesuai dengan permasalahan 
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 
Merumuskan pokok-pokok permasalahan dan 
hampir sebagian penyelesaiannya telah 
dilaksanakan dengan benar 
Merumuskan pokok-pokok permasalahan dan 
sebagian penyelesaiannya telah dilaksanakan 
dengan benar 
Merumuskan pokok-pokok permasalahan dan 
hampir seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan 
dengan benar 
Merumuskan pokok-pokok permasalahan dan 
seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan 
benar 

0 
 
2 
4 
 
 
6 
 
 
8 
 
 

10 

Menentukan 
akibat dari 
suatu 
ketentuan 
yang diambil 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 
sesuai dengan permasalahan 
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 
Hampir sebagian penjelasan keputusan yang 
diambil sebagai akibat dari suatu pernyataan telah 
dilaksanakan dengan benar 
Sebagian penjelasan keputusan yang diambil 
sebagai akibat dari suatu pernyataan telah 
dilaksanakan dengan benar 
Hampir seluruh penjelasan keputusan yang diambil 
sebagai akibat dari suatu pernyataan telah 
dilaksanakan dengan benar 

0 
 
2 
4 
 
 
6 
 
 
8 
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Seluruh penjelasan keputusan yang diambil sebagai 
akibat dari suatu pernyataan telah dilaksanakan 
dengan benar 

10 

Mendeteksi 
adanya bias 
berdasarkan 
pada sudut 
pandang yang 
berbeda 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 
sesuai dengan permasalahan 
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 
Hampir sebagian penjelasan adanya bias telah 
dilaksanakan dengan benar 
Sebagian penjelasan adanya bias telah dilaksanakan 
dengan benar 
Hampir seluruh penjelasan adanya bias telah 
dilaksanakan dengan benar 
Seluruh penjelasan adanya bias telah dilaksanakan 
dengan benar 

0 
 
2 
4 
 
6 
 
8 
 

10 
 

Mengungkap 
konsep/teorem
a/definisi dan 
menggunakan
nya dalam 
menyelesaika
n masalah 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 
sesuai dengan permasalahan 
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 
Mengungkap konsep yang diberikan dan hampir 
sebagian penyelesaiannya telah dilaksanakan 
dengan benar 
Mengungkap konsep yang diberikan dan sebagian 
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 
Mengungkap konsep yang diberikan dan hampir 
seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan 
benar 
Mengungkap konsep yang diberikan dan seluruh 
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

0 
 
2 
4 
 
 
6 
 
8 
 
 

10 

Mengevaluasi 
argument 
yang relevan 
dalam 
penyelesaian 
masalah 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 
sesuai dengan permasalahan 
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 
Mengemukakan hampir sebagian argument dengan 
benar 
Mengemukakan sebagian argument dengan benar 
Mengemukakan hampir seluruh argument dengan 
benar 
Mengemukakan seluruh argument dengan benar 
 

0 
 
2 
4 
 
6 
8 
 

10 

Diadaptasi dan disesuaikan dari Mulyana, 2008. 
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Tabel 3.3 Sistem Penskoran  
Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik 

Kemampuan 
yang Diukur 

 
Respon Sisiwa terhadap Soal/Masalah 

 

Skor 
Maks 

Menghasilkan 
banyak ide atau 
gagasan 
dengan lancar 
ketika 
menyelesaikan 
masalah 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 
sesuai dengan permasalahan 
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 
Memberikan satu alternative jawaban dan sebagian 
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 
Memberikan satu alternative jawaban dan seluruh 
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 
Memberikan lebih dari satu alternative jawaban 
dan sebagian penyelesaiannya telah dilaksanakan 
dengan benar 
Memberikan lebih dari satu alternative jawaban 
dan seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan 
dengan benar 

0 
 
2 
4 
 
6 
 
8 
 
 

10 
 
 

Menghasilkan 
gagasan-
gagasan yang 
beragam ketika 
menyelesaikan 
masalah 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 
sesuai dengan permasalahan 
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 
Mengemukakan sebuah gagasan penyelesaian dan 
sebagian penyelesaiannya telah dilaksanakan 
dengan benar 
Mengemukakan satu gagasan penyelesaian dan 
seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan 
dengan benar 
Mengemukakan lebih dari satu gagasan 
penyelesaian dan sebagian penyelesaiannya telah 
dilaksanakan dengan benar 
Mengemukakan lebih dari satu gagasan 
penyelesaian dan seluruh penyelesaiannya telah 
dilaksanakan dengan benar 

0 
 
2 
 
4 
 
6 
 
 
8 
 
 

10 
 

Menemukan 
gagasan baru 
dalam 
menyelesaikan 
masalah 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 
sesuai dengan permasalahan 
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 
Hampir sebagian penyelesaian orisinal telah 
diselesaikan dengan benar 
Sebagian penyelesaian orisinal telah diselesaikan 
dengan benar 
Hampir seluruh penyelesaian orisinal telah 
diselesaikan dengan benar 
Seluruh penyelesaian orisinal telah diselesaikan 
dengan benar 

0 
 
2 
 
4 
6 
 
8 
 

10 
 

Mengembang 
kan suatu 
gagasan dalam 
menyelesaikan 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 
sesuai dengan permasalahan 
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 
Hampir sebagian pengembangan gagasan telah 

0 
 
2 
4 
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masalah diselesaikan dengan benar 
Sebagian pengembangan gagasan telah 
diselesaikan dengan benar 
Hampir seluruh pengembangan gagasan telah 
diselesaikan dengan benar 
Seluruh pengembangan gagasan telah diselesaikan 
dengan benar 

 
6 
 
8 
 

10 
 

Diadaptasi dan disesuaikan dari Mulyana, 2008. 

Data skor hasil tes kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif 

matematik yang dijadikan ujicoba disajikan pada Lampiran C. Selanjutnya, 

data yang diperoleh ini dianalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya beda soalnya. 

a. Analisis Validitas Tes 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa 

yang hendak diukur (Arikunto, 2002). Sebuah instrumen yang memiliki 

validitas yang tinggi maka derajat ketepatan mengukurnya benar-benar baik. 

Untuk menentukan validitas soal tes kemampuan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif matematik dari hasil uji coba, pengolahan data dilakukan dengan cara 

perhitungan rumus melalui software Microsoft Office Excel.  

Rumus yang digunakan adalah korelasi product moment dari Pearson 

yaitu sebagai berikut (Arikunto, 2002) 

( )( )
( )( ) ( )( )2 22 2

xy

n xy x y
r

n x x n y y

∑ − ∑ ∑
=

∑ − ∑ ∑ − ∑
 

Keterangan:   

koefisien korelasi antara variabel  dan variabel 

 banyaknya sampel

 nilai tes per-item

 skor total tiap responden

xyr x y

n

x

y

=

=
=
=  
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Interpretasi mengenai besarnya koefisien validitas dalam penelitian 

ini menggunakan ukuran yang dibuat J.P.Guilford (Suherman. dkk, 2003) 

seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.4 
Interpretasi Koefisien Validitas 

Koefisien Interpretasi 
00,190,0 ≤< xyr  Sangat tinggi (sangat baik) 

90,070,0 ≤< xyr  Tinggi (baik) 

70,040,0 ≤< xyr  Sedang (cukup) 

40,020,0 ≤< xyr  Rendah (kurang) 

20,000,0 ≤< xyr  Sangat rendah  

20,0<xyr  
Tidak valid 

 

Hasil uji validitas instrument kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan berpikir kreatif dinterpretasikan dalam rangkuman yang 

disajikan pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6. 

Tabel 3.5 Interpretasi Uji Validitas  
Instrumen Berpikir Kritis Matematik 

Nomor Soal Korelasi Interpretasi Validitas 
1 0,66 Sedang 
2 0,50 Sedang 
3 0,91 Tinggi 
4 0,82 Tinggi 
5 0,83 Tinggi 
6 0,22 Rendah 

 
Tabel 3.6 Interpretasi Uji Validitas  

Instrumen Berpikir Kreatif Matematik 
Nomor Soal Korelasi Interpretasi Validitas 

1 0,67 Sedang 
2 0,85 Tinggi 
3 0,71 Tinggi 
4 0,65 Sedang 
5 0,85 Tinggi 
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b. Analisis Reliabilitas Tes 

Ruseffendi (2005) menyatakan bahwa reliabilitas instrumen adalah 

ketetapan alat evaluasi dalam mengukur atau ketetapan siswa dalam 

menjawab alat evaluasi tersebut. Dengan kata lain, reliabilitas tes adalah 

sejauhmana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang 

konsisten/tidak berubah-ubah. Untuk menentukan reliabilitas soal tes 

kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif matematik dari hasil uji coba, 

pengolahan data dilakukan dengan cara perhitungan rumus melalui software 

Microsoft Office Excel. 

Rumus yang digunakan adalah rumus Alpha-Cronbach yaitu sebagai 

berikut (Sugiono, 2008)  














−









−
= ∑

2

2

1
1 t

i

n

n
r

σ
σ

 

Keterangan: n = banyak soal  

 2
iσ  = variansi item 

 2
tσ = variansi total  

Tingkat reliabilitas dari soal uji coba kemampuan pemahaman dan 

komunikasi didasarkan pada klasifikasi Guilford (Ruseffendi,1991) sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7   
Klasifikasi Tingkat Reliabilitas 

Besarnya r Tingkat Reliabilitas 
0,00 – 0,20 Kecil 
0,20 – 0,40 Rendah 
0,40 – 0,70 Sedang 
0,70 – 0,90 Tinggi 
0,90 – 1,00 Sangat tinggi 
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Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal secara keseluruhan 

untuk instrumen kemampuan berpikir kritis matematik diperoleh nilai tingkat 

reliabilitas sebesar 0,75, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa instrumen 

kemampuan berpikir kritis matematik mempunyai reliabilitas yang tinggi. 

Sedangkan untuk instrumen kemampuan berpikir kreatif matematik diperoleh 

nilai tingkat reliabilitas sebesar 0,72, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa 

instrumen kemampuan berpikir kreatif matematik mempunyai reliabilitas 

yang juga tinggi. 

 

c. Analisis Tingkat Kesukaran  

Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui sukar 

atau mudahnya soal yang digunakan soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Perhitungan tingkat kesukaran butir 

soal dilakukan dengan software Microsoft Office Excel. Rumus yang 

digunakan yaitu sebagai berikut (Depdiknas, 2003): 

X
TK

S
=  

Keterangan:  

TK = tingkat kesukaran 

X  = rerata nilai seluruh siswa 

S = skor maksimum ideal  

Kriteria tingkat kesukaran butir soal berdasarkan pada Astuti (2009), 

seperti pada  Tabel. 3.8: 
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Tabel 3.8  
Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Interpretasi 
0% - 15% Sangat sukar 
16% - 30% Sukar 
31% - 70 % Sedang 
71% - 85% Mudah 
86% - 100% Sangat mudah 

 

Dari hasil perhitungan tingkat kesukaran instrumen kemampuan 

berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa dirangkum 

dalam Tabel 3.9 dan Tabel 3.10: 

Tabel 3.9 Tingkat Kesukaran  
Instrumen Berpikir Kritis Matematik 

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Interpretasi 
1 0,85 Soal Mudah 
2 0,62 Soal Sedang 
3 0,39 Soal Sedang 
4 0,22 Soal Sukar 
5 0,35 Soal Sedang 
6 0,02 Soal Sukar 

 
Tabel 3.10 Tingkat Kesukaran  

Instrumen Berpikir Kreatif Matematik 
Nomor Soal Tingkat Kesukaran Interpretasi 

1 0,34 Soal Sedang 
2 0,19 Soal Sukar 
3 0,58 Soal Sedang 
4 0,40 Soal Sedang 
5 0,17 Soal Sukar 

 

d. Analisis Daya Pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk dapat 

membedakan antar testee yang berkemampuan tinggi dengan testee yang 

berkemampuan rendah. Pembagian kelompoknya yaitu 27% untuk kelompok 

atas dan 27% untuk kelompok bawah (Sudijono, 2001). Sebuah soal 

dikatakan memiliki daya pembeda yang baik apabila memang siswa yang 
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pandai dapat mengerjakan soal dengan baik dan sebaliknya. Untuk 

menentukan daya pembeda soal tes kemampuan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif matematik dari hasil uji coba, pengolahan data dilakukan dengan cara 

perhitungan rumus melalui software Microsoft Office Excel. Rumus yang 

digunakan yaitu sebagai berikut (Depdiknas, 2003): 

A B

A

X X
DP

S

−=  

keterangan:  

DP = daya pembeda 

AX  = rerata kelompok atas 

BX  = rerata kelompok bawah 

AS  = skor maksimum yang telah ditetapkan 

Kriteria daya pembeda uji coba instrumen kemampuan berpikir kritis 

dan kemampuan berpikir kreatif matematik berdasarkan pada Astuti (2009). 

Tabel 3.11 
Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Evaluasi Butiran Soal 
Negatif  – 10% sangat kurang, harus dibuang 
     10% – 19% kurang, sebaiknya dibuang 

20% – 29% cukup, kemungkinan perlu direvisi 
     30% – 49% Baik 

50% keatas Sangat baik 

 Hasil perhitungan daya pembeda untuk instrumen kemampuan 

berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif matematik disajikan masing-

masing dalam Tabel 3.12 dan Tabel 3.13: 
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Tabel 3.12 Daya Pembeda  
Instrumen Kemampuan Berpikir Kritis 

Nomor Soal Indeks Daya Pembeda Interpretasi 
1 0,31 cukup 
2 0,48 baik 
3 0,57 baik 
4 0,35 cukup 
5 0,49 baik 
6 0,03 kurang 

 
Tabel 3.13 Daya Pembeda  

Instrumen Kemampuan Berpikir Kreatif 
Nomor Soal Indeks Daya Pembeda Interpretasi 

1 0,24 cukup 
2 0,29 cukup 
3 0,58 baik 
4 0,40 cukup 
5 0,31 cukup 

 

 Secara rinci mengenai perhitungan validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan indeks kesukaran instrumen kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat pada Lampiran C. 

 

2. Skala Sikap Siswa 

Skala sikap ini bertujuan untuk mengetahui sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika dengan pendekatan MEAs. Model skala yang 

digunakan adalah skala sikap model Likert. Derajat penilaian terhadap suatu 

pernyataan tersebut terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu: sangat setuju (SS), 

setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Dalam 

menganalisis hasil skala sikap, skala kualitatif tersebut ditransfer ke dalam 

skala kuantitatif. Pemberian nilainya dibedakan antara pernyataan yang 

bersifat negatif dengan pernyataan yang bersifat positif. Untuk pernyataan 

yang bersifat positif, pemberian skornya adalah SS diberi skor 4, S diberi skor 
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3, TS diberi skor 2, dan STS diberi skor 1. Sedangkan untuk pernyataan 

negatif, pemberian skornya adalah SS diberi skor 1, S diberi skor 2, TS diberi 

skor 3, dan STS diberi skor 4. 

 

E. Pengembangan Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan bagian yang sangat penting dari suatu proses 

pembelajaran secara keseluruhan. Karena penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik, maka bahan 

ajar yang digunakan didesain secara khusus dengan pendekatan MEAs, dan 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga siswa dimungkinkan mencapai 

kompetensi matematik yang relevan dengan materi yang dipelajari. 

Sesuai dengan pendekatan yang dikembangkan serta tujuan yang 

ingin dicapai, pengembangan bahan ajar diarahkan agar siswa memiliki 

kesempatan belajar dengan membangun konsep dan ide matematika mereka 

sendiri melalui proses berpikir, bertanya, menulis, melakukan presentasi, 

berkomunikasi, berdiskusi, membuat model, serta memecahkan masalah.  

Salah satu contoh pengembangan bahan ajar ini dibuat dengan 

pendekatan MEAs yaitu dengan membuat kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari 3-4 orang. Masing-masing kelompok tersebut kemudian diberikan 

lembaran permasalahan, yang mana dalam permasalahan tersebut telah diberi 

petunjuk atau arahan penyelesaian masalah melalui pembentukan model. 

Selanjutnya, melalui arahan tersebut siswa dapat menemukan konsep 

sehingga menumbuhkan kemampuan kreatif serta kritis matematika siswa. 
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Lebih lanjut, siswa dilatih untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan, yang merupakan salah satu cara untuk memunculkan 

kemampuan kreatif. Sementara itu, peran utama guru lebih bersifat sebagai 

fasilitator dan motivator. Jika dalam proses pembelajaran terdapat siswa yang 

mengalami kesulitan dan kekeliruan, maka guru dapat memberikan arahan 

atau intervensi yang sifatnya tidak langsung kepada jawaban yang diinginkan. 

Langkah-langkah dalam penyusunan perangkat bahan ajar adalah: 

1. Menyusun bahan ajar disertai lembar permasalahan yang digunakan 

siswa selama pembelajaran, melalui pertimbangan dosen pembimbing. 

2. Mengkonsultasikan RPP kepada dosen pembimbing. 

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi SMA kelas X 

yaitu “Persamaan, Fungsi, dan Pertidaksamaan Kuadrat”. Materi ini dipilih 

karena sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu ingin memunculkan 

kekreatifan siswa dalam pembuatan model.Selain itu, materi “Persamaan, 

Fungsi, dan Pertidaksamaan Kuadrat” yang dipilih mampu melibatkan siswa 

untuk dapat menemukan konsep melalui arahan yang diberikan sehingga 

mampu memunculkan kemampuan kritis dan kreatif matematika siswa. 

Lebih lanjut, banyaknya ditemukan masalah-masalah terhadap materi 

lanjutan dari materi “Persamaan, Fungsi, dan Pertidaksamaan Kuadrat” di 

tingkat yang lebih tinggi. Pengembangan bahan ajar ini didasarkan pada 

standar isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 untuk 

siswa SMA kelas X. Perangkat bahan ajar dapat dilihat pada Lampiran A. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

1. Data yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

matematik siswa dikumpulkan melalui tes (pretes dan postes). 

2. Data yang berkaitan dengan sikap siswa terhadap pembelajaran 

matematika dengan pendekatan MEAs, dikumpulkan melalui skala 

sikap yang diberikan kepada siswa. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data hasil tes yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

selanjutnya dianalisis melalui tahap-tahap berikut:  

1. Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban dan 

pedoman penskoran yang digunakan. 

2. Membuat tabel skor hasil tes siswa baik pretes, postes, maupun gain 

ternormalisasi dari kelompok I dan kelompok II dalam kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif matematik. 

3. Mengelompokan siswa dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah 

baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pengelompokan 

siswa didasarkan pada rerata nilai ulangan siswa sebelumnya yang 

dikategorikan berdasarkan pendapat Rahmat (1998) yang ditampilkan 

pada Tabel 3.14: 
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Tabel 3.14 Kategori Pengelompokkan 
Kemampuan Awal Siswa 

Interval Kategori 

ideal ideal0,5X X S> +  Tinggi 

ideal idealideal ideal0,5 0,5X S X X S− ≤ ≤ +  Sedang 

ideal ideal0,5X X S< −  Rendah 

 
keterangan: 
 

ideal

ideal ideal

idealideal

 Skor maksimal

1
 
2
1

                                 
3

X

X X

S X

=

=

=
   

 

Pada penelitian ini digunakan skor untuk kategori pengelompokkan 

yaitu sebagai berikut: 

� > 58,335    Tinggi 

41,665 ≤ � ≤ 58,335  Sedang 

� < 41,665                  Rendah 

4. Menghitung rerata skor tes setiap kelompok. 

5. Menghitung standar deviasi untuk mengetahui penyebaran kelompok 

dan menunjukkan tingkat variansi kelompok data. 

6. Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik yang 

terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan rumus 

gain ternormalisasi dengan rumus (Meltzer, 2002): 

Gain ternormalisasi (g) =
skorpretesskorideal

skorpretesskorpostes

−
− (Hake, 1999)

 

Hasil perhitungan indeks gain kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan kategori menurut Hake (Meltzer, 2002) yaitu: 
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Tabel 3.15 
Klasifikasi Gain (g) 

Besarnya Gain (g) Interpretasi 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 
g <0,3 Rendah 

 

7. Menguji prasyarat analisis data hasil pretes dan postes 

a. Menguji normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila data berasal dari 

populasi yang berdistribusi tidak normal, maka pengujian dilanjutkan ke uji 

non parametrik. Sedangkan apabila data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal, maka pengujian dilanjutkan ke uji  parametrik. 

Uji normalitas dilakukan dengan bantuan Software MINITAB 

dengan hipotesis statistik:  

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

b. Menguji homogenitas variansi 

Uji homogenitas dilakukan dengan bantuan Software MINITAB 

dengan hipotesis statistik:  

H0   :   σx
2    =   σy

2 

H1   :    σx
2   ≠   σy

2 

Keterangan: 

σx
2 : varians nilai tes matematika pada kelompok I 

σy
2 : varians nilai tes matematika pada kelompok II 

H0 :   varians kedua kelompok homogen 
H1 :   varians kedua kelompok tidak homogen 
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8. Menguji dan menganalisis data penelitian hasil pretes dan postes 

denganuji kesamaan dua rerata. 

Untuk menguji apakah ada perbedaan peningkatan kemampuan kritis 

dan kreatif matematik siswa yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan 

MEAs dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran biasa, maka 

dilakukan pengujian kesamaan dua rerata. Jika hasil menunjukkan data 

berdistribusi normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji parametrik yaitu 

uji-t, namun jika data berdistribusi normal tapi tidak homogen digunakan uji-

't . Selanjutnya, jika salah satu data atau keduanya tidak berdistribusi normal 

dilakukan uji non parametrik Mann Whitney. Untuk kecepatan dan ketepatan 

hasil yang diperoleh maka setelah penelitian, data akan diolah dengan 

menggunakan Software MINITAB dan SPSS. 

9. Menganalisis data hasil skala sikap siswa 

Data yang dikumpulkan dari skala sikap siswa, dianalisis dengan 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Setiap butir skala sikap yang terkumpul kemudian dihitung jumlah 

skornya. Pemberian skor pada skala sikap ini menggunakan teknik 

menentukan nilai skala dengan deviasi normal. Azwar (1995) 

mengungkapkan bahwa tujuan penentuan nilai skala dengan deviasi 

normal adalah untuk memberikan bobot yang tertinggi bagi kategori 

jawaban respon setuju terhadap pernyataan positif dan sebaliknya dan 

memberikan bobot rendah bagi kategori jawaban yang respon tidak 

setuju terhadap pernyataan positif dan sebaliknya.  
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b. Kemudian menentukan skor ideal dari skala sikap dan 

membandingkannya dengan skor sikap siswa per butir soal. 

Selanjutnya dihitung persentase skor kelompok responden, yang 

kemudian dilihat kriteria interpretasi skor berdasarkan kriteria 

Riduwan (2004). Adapun kriteria interpretasi skor yaitu disajikan 

pada Tabel 3.16. 

Tabel 3.16 
Kriteria Interpretasi Skor 

Persentase Skor Kriteria Interpretasi 

0%≤x< 21% Sangat Lemah 
21%≤x< 41% Lemah 
41%≤x< 61% Cukup 
61%≤x< 81% Kuat 
81%≤x≤ 100% Sangat Kuat 

 

c. Data hasil skala sikap ini juga dihitung persentase dari setiap 

tanggapan per-item pernyataan untuk mengetahui frekuensi masing-

masing alternatif jawaban yang diberikan. Hasil perhitungan 

selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah 

mendeskripsikan hasil yang diperoleh. 

 

H. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Peneliti melakukan studi kepustakaan mengenai pembelajaran 

matematika dengan pendekatan MEAs, kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

matematik siswa. Kemudian menyusun instrumen penelitian dengan 

bimbingan dosen pembimbing, melakukan uji coba instrumen penelitian, 

mengolah data hasil ujicoba, membuat rencana pembelajaran untuk kelas 
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eksperimen. Kemudian dilanjutkan dengan membuat proposal untuk 

diseminarkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai pertimbangan 

dan masukan terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Setelah proposal disetujui dan direvisi, langkah berikutnya adalah 

menyiapkan perangkat yang digunakan selama penelitian. Perangkat tersebut 

termasuk bahan ajar dan instrumen-instrumen yang digunakan pada 

penelitian. Berikutnya mengurus mengenai perizinan terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. Kemudian, memilih dua kelas dari kelas X salah 

satu SMA Negeri diKota Bandung untuk dijadikan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan diawali dengan memberikan pretes pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dalam 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik. Setelah pretes dilakukan, 

dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan MEAs pada 

kelas eksperimen dan pembelajaran dengan cara biasa pada kelas kontrol. 

Setelah seluruh kegiatan pembelajaran selesai, dilakukan postes 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada kelas eksperiman dan kelas 

kontrol. Postes bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik siswa, selain itu pada kelas 

eksperimen diberikan lembar skala sikap, untuk mengetahui sikap terhadap 

pembelajaran MEAs. 
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Secara umum, prosedur penelitian disajikan seperti pada diagram alur 

di bawah ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagram 3.1 
Diagram Alur Prosedur Penelitian 

  

Perlakuan pada kelas kontrol 
(pembelajaran biasa) 

Kesimpulan 

Postes 

Perlakuan pada kelas eksperimen 
(pendekatan MEAs) 

Analisis data 

Pengisian  
skala sikap 

Pengumpulan data 

Pemilihan subyek penelitian: kelas kontrol dan kelas eksperimen 

Studi Pendahuluan: identifikasi masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, studi literatur, dll 

Penyusunan instrumen 
dan bahan ajar 

Uji coba instrumen 

Analisis hasil uji coba instrumen 

Perbaikan instrumen 

Pretes 


