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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment atau eksperimen 

semu yang terdiri dari dua kelompok penelitian yaitu kelompok eksperimen (kelas 

perlakuan) merupakan kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan 

metode discovery learning dan kelompok kontrol (kelas pembanding) adalah 

kelompok siswa yang pembelajarannya tidak menggunakan metode discovery 

learning (pembelajaran konvensional). Pertimbangan penggunaan desain 

penelitian ini adalah bahwa kelas yang ada sudah terbentuk sebelumnya, sehingga 

tidak dilakukan lagi pengelompokkan secara acak. Apabila dilakukan 

pembentukan kelas baru dimungkinkan akan menyebabkan kekacauan jadwal 

pelajaran dan mengganggu efektivitas pembelajaran di sekolah. 

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya 

yaitu discovery learning dan pembelajaran konvensional. Variabel terikatnya 

adalah kemampuan mathematical visual thinking dan self-efficacy siswa. Variabel 

kontrolnya yaitu kategori Kemampuan Awal Matematika (KAM) siswa sebelum 

dilakukan penelitian. 

Dengan demikian penelitian ini menggunakan desain kelompok 

Nonequivalent Control Group Design (Borg & Gall, 1989: 690) berikut: 

Kelompok Eksperimen : O        X   O 

Kelompok Kontrol : O    O  

Dimana X menunjukkan treatment pada kelompok eksperimen yaitu 

metode discovery learning, O menunjukkan pengukuran pretes dan postes 

variable terikat (mathematical  visual thinking dan self-efficacy), dan garis putus-

putus menyatakan bahwa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak 

dibentuk secara acak.  

3.2 Waktu, Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera 

Selatan selama kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan 
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bulan April 2014. Subjek yang  diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII di SMP N 3 kota Lubuklinggau, dalam hal ini sekolah yang dipilih adalah 

sekolah yang memiliki kualitas sedang. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa sekolah menengah pertama kelas VIII.  Adapun pemilihan kelas 

VIII didasarkan atas pertimbangan bahwa siswa  kelas VIII dianggap peneliti telah 

memenuhi prasyarat yang cukup untuk menjadi objek penelitian, sedangkan 

dipilihnya sekolah dengan level sedang dikarenakan pada level ini kemampuan 

akademik siswa bersifat heterogen, mulai dari yang terendah sampai dengan yang 

tertinggi. Dari sekolah sampel diambil secara purposif yaitu satu kelas eksperimen 

dan  satu kelas kontrol. Kelas ekperimen adalah kelas yang diberikan perlakuan 

dengan matode discovery learning, sedangkan kelompok kontrol pembelajarannya 

tidak diberikan perlakuan, pembelajaran dilakukan secara konvensional. 

Siswa-siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, akan dikelompokkan 

berdasarkan kemampuannya menjadi tiga level yaitu, kemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah. Pengelompokkan kemampuan ini dilakukan berdasarkan rata-rata 

nilai ulangan harian dan nilai UAS semester ganjil. Peneliti hanya mengambil data 

dari hasil ulangan harian dan UAS semester ganjil dikarenakan guru yang 

mengajar di kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah guru yang telah 

bersertifikat profesional, sehingga peneliti menganggap bahwa soal yang 

digunakan guru yang bersangkutan dapat membedakan KAM siswa. Dari hasil 

rata-rata ulangan siswa tersebut kemudian dikelompokkan kemampuan siswa 

tinggi, sedang dan rendah.  

Adapun kriteria penetapan kelompok tersebut menurut Arikunto (2009) 

didasarkan pada rataan ( ̅) dan simpangan baku (SB), yakni: 

Tabel 3.1 

Level KAM Siswa 

Rentang Level KAM Siswa 

KAM > 
 
+ SB Tinggi 

 - SB  KAM ≤  + SB Sedang 

KAM < - SB Rendah 
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Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data KAM siswa, kelas eksperimen 

diperoleh   = 66,39 dan SB = 17,97, dan kelas kontrol diperoleh   = 55,66 dan 

SB = 16,26. Tabel.3.2 berikut menyajikan banyaknya siswa yang berada pada 

kelompok tinggi, sedang dan rendah pada kelas eksperimen dan kontrol : 

     Tabel 3.2 

Kemampuan Awal Matematika Siswa  

KAM Eksperimen Kontrol 

Tinggi 9 10 

Sedang 18 20 

Rendah 8 6 

Total 35 36 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Penelitian ini melibatkan tiga jenis variabel yakni variabel bebas, variabel 

terikat dan variable kontrol. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa: 

1) Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebasnya yaitu metode discovery learning dan pembelajaran konvensional. 

2) Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penelitian ini yaitu kemampuan mathematical visual thinking dan self-

efficacy siswa.  

3) Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu kategori KAM siswa (tinggi, 

sedang, dan rendah). 

3.4 Instrumen Penelitian dan Pengembangannya 

Instrumen penelitian yang dikembangkan meliputi instrumen 

pengumpulan data dan perangkat pembelajaran. Instrumen pengumpul data ini 

terdiri dari tes berupa seperangkat soal tes untuk mengukur kemampuan 

mathematical visual thinking. Intrumen pengumpulan data selanjutnya yaitu skala 

self-efficacy, wawancara dan lembar observasi. Berikut ini merupakan uraian dari 

masing-masing instrumen yang digunakan. 
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3.4.1 Tes Kemampuan Mathematical Visual Thinking  

Tes kemampuan mathematical visual thinking disusun dalam bentuk 

uraian. Hal ini mengingat mathematical visual thinking merupakan kemampuan 

individu dan memerlukan ruang gerak yang lebih luas bagi siswa dalam 

mengemukakan pendapat, gambar-gambar, serta penjelasannya terhadap materi 

yang dipelajari, sehingga tepat jika menggunakan jenis tes ini. Agar tercipta 

keseimbangan, maka tipe tes uraian ini digunakan untuk kedua kelompok sampel, 

yaitu untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selain berbagai pertimbangan di 

atas, dalam tes tipe uraian proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika terlihat dengan jelas, melalui tes ini dapat terlihat pula sejauh mana 

kemampuan mathematical visual thinking yang dimiliki siswa. 

Adapun rincian indikator kemampuan mathematical visual thinking yang 

akan diukur adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Indikator Kemampuan Visual thinking 

Indikator Deskripsi Indikator 

Looking 

& 

Seeing 

Mengidentifikasi bangun geometri berdasarkan tampilannya 

secara utuh serta mengklasifikasikan bangun geometri 

berdasarkan karakteristik yang sama 

Imagining 

Melukis ataupun menggambar yang berupa representasi dari 

informasi yang masih abstrak serta menggabungkannya 

dengan pengalaman baru, dengan cara menggunakan 

pengetahuan sebelumnya untuk menyimpulkan pola, atau 

membuat jenis tertentu dari representasi data yang diberikan. 

Showing 

& 

Telling 

Menjelaskan apa yang dilihat dan diperoleh kemudian 

mengkomunikasikannya, ataupun membuat komentar yang 

mencerminkan upaya untuk mewujudkan atau 

mengidentifikasi bentuk dari informasi yang diberikan. 

Representation 

Merepresentasikan permasalahan dalam bentuk visual berupa 

gambar, grafik, diagram ataupun dengan kata-kata yang 

dapat membantu menghubungkan dan mengkomunikasikan 

informasi untuk menyelesaikan masalah 

Adapun teknik penskoran kemampuan mathematical visual thinking 

adalah mengacu kepada kriteria penskoran Holistic Scoring Rubriks yang 

dikemukanan oleh Cai, et.al. (1996) yang kemudian dimodifikasi dari kriteria 

penyekoran visualisasi geometri sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Skor Respon Siswa Terhadap soal Visual thinking matematika 

Indikator  Respon Siswa terhadap Soal Skor SMI 

Looking 

& 

Seeing 

Mengidentifikasi  dan mengklasifikasikan bangun geometri 

dengan lengkap berserta penjelasannya dan merupakan 

representasi dari pertanyaan sesuai indikator yang diberikan 

 

4 

 

 

12 

Mengidentifikasi  dan mengklasifikasikan bangun geometri 

dengan lengkap tanpa penjelasan lengkap dan merupakan 

representasi dari pertanyaan sesuai indikator yang diberikan 

3 

Mengidentifikasi  dan mengklasifikasikan bangun geometri 

dengan kurang lengkap dan kurang merepresentasi dari 

pertanyaan sesuai indikator yang diberikan 

2 

Mengidentifikasi bangun geometri dan hanya sedikit 

mengandung penjelasan sesuai indikator yang diberikan 

1 

Tidak ada jawaban sama sekali 0 

Imagining 

Melukis atau menggambar bangun geometri dengan lengkap 

dan merupakan representasi dari pertanyaan sesuai indikator 

yang diberikan 

4 

 

 

12 

Melukis atau menggambar bangun geometri dengan lengkap 

namun kurang merepresentasikan indikator pertanyaan yang 

diberikan 

3 

Melukis atau menggambar bangun geometri kurang lengkap 

dan kurang merepresentasi dari pertanyaan sesuai indikator 

yang diberikan 

2 

Melukis atau menggambar bangun geometri hanya sedikit 

mengandung penjelasan sesuai indikator yang diberikan 
1 

Tidak ada jawaban sama sekali 0 

Showing  

&  

Telling 

 

Mendeskripsikan bangun geometri dengan lengkap beserta 

penjelasan atau perhitungan secara matematis dan merupakan 

representasi dari pertanyaan sesuai indikator yang diberikan 

4 

12 

Mendeskripsikan bangun geometri dengan lengkap namun 

penjelasan atau perhitungan secara matematis kurang lengkap 

dan merupakan representasi dari pertanyaan sesuai indikator 

yang diberikan 

3 

Mendeskripsikan bangun geometri dengan kurang lengkap 

dan kurang merepresentasi dari pertanyaan sesuai indikator 

yang diberikan 

2 

Mendeskripsikan bangun geometri dan hanya sedikit 

mengandung penjelasan sesuai indikator yang diberikan 

1 

Tidak ada jawaban sama sekali 0 

Represen-

tation 

Semua penjelasan lengkap beserta gambar atau perhitungan 

secara matematis dan merupakan representasi dari pertanyaan 

sesuai indikator yang diberikan 

4 

20 

Penjelasan, gambar atau perhitungan secara matematis kurang 

lengkap namun merepresentasikan indikator  pertanyaan yang 

diberikan 

3 

Penjelasan yang diberikan kurang lengkap dan kurang 

merepresentasi dari pertanyaan sesuai indikator yang 

diberikan 

2 

Penjelasan yang diberikan hanya sedikit mengandung 

penjelasan konsep sesuai indikator yang diberikan 

1 

Tidak ada jawaban sama sekali 0 
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Sebelum soal tes kemampuan mathematical visual thinking digunakan, 

terlebih dahulu untuk melihat validitas isi dan validitas muka. Validitas muka 

dilakukan dengan melihat tampilan dari soal itu yaitu keabsahan susunan kalimat 

atau kata-kata dalam soal sehingga jelas pengertiannya dan tidak salah tafsir atau 

kejelasan bahasa/redaksional dan gambar/representasi dari setiap butir tes yang 

diberikan. Jadi suatu instrumen dikatakan memiliki validitas muka yang baik 

apabila instrumen tersebut mudah dipahami maksudnya sehingga siswa tidak 

mengalami kesulitan ketika menjawab soal. Validitas isi mengacu pada seberapa 

banyak materi tes tersebut dapat mengukur keseluruhan materi yang telah 

diajarkan. Validitas isi dilakukan dengan melihat kesesuaian materi tes dengan 

kisi-kisi tes, materi pelajaran yang telah diajarkan dan apakah soal pada instrumen 

sesuai atau tidak dengan indikator kemampuan yang diukur dan tingkat kesukaran 

untuk siswa (Nasution, 2007). 

Pemeriksaaan validitas muka dan validitas isi dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing. Selain itu, pemeriksaan validitas muka dan isi juga dilakukan 

oleh orang yang dipandang ahli, yaitu dosen ahli di bidang geometri, guru 

matematika di sekolah yang bersangkutan, teman sejawat yaitu rekan dari S2 

pendidikan matematika, dan mahasiswa S3 pendidikan matematika. Khusus 

untuk validitas muka soal tes kemampuan mathematical visual thinking juga 

divalidasi oleh dosen Bahasa Indonesia. Setelah validasi ahli dilaksanakan dan 

diperoleh saran dari ahli dan teman sejawat mengenai isi dan desain instrumen 

tes, hasil validasi tersebut dijadikan dasar untuk merevisi intrumen tes 

Setelah direvisi dari ahli, validasi selanjutnya yaitu tiga siswa kelas IX 

untuk melihat keterbacaan bagi siswa yang kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah. Setelah dilakukan revisi dari keterbacaan masing-masing siswa tersebut, 

dilanjutkan dengan small group, untuk melihat bagaimana keterbacaan soal visual 

thinking secara menyeluruh. Pelaksanaan small group ini dilakukan di MTsN 

Kasomalang. Hasil revisi dari small group inilah yang digunakan peneliti untuk 

dilakukan uji coba kelapangan. Melalui validasi ini, akan diketahui kelemahan 

dan kekurangan instrumen tes. Proses validasi dan hasil validasi dapat dilihat 

secara lengkap di Lampiran B. 
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Selanjutnya   soal   tes  diujicobakan  pada  siswa diluar sampel penelitian, 

yaitu siswa kelas IX SMPN 1 Lembang Kota Bandung sebanyak 30 orang yang 

telah terlebih dahulu mendapatkan pembelajaran mengenai materi Bangun Ruang 

Sisi Datar. Ujicoba soal tes dilaksanakan pada awal bulan Februari. Setelah 

ujicoba soal tes dilaksanakan, kemudian dilakukan analisis mengenai validitas 

butir soal, reliabilitas tes, daya pembeda dan tingkat kesukaran.  

Setelah ujicoba soal tes dilaksanakan, kemudian dilakukan analisis 

mengenai validitas butir soal, reliabilitas tes, daya pembeda dan tingkat kesukaran 

dengan berbantuan software ANATES V.4 sebagai berikut : 

a. Validitas Instrumen 

Validitas adalah sejauhmana akurasi suatu tes dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya, pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 

menghasilkan data yang secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel 

yang diukur seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut (Azwar, 2012). 

Untuk mengetahui valid-tidaknya instrumen tes kemampuan mathematical visual 

thinking tergantung pada kemampuan instrumen tes tersebut dalam mencapai 

tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Untuk itu dilakukan analisis 

validitas terhadap butir soal. Tingi-rendahnya validitas pengukuran dinyatakan 

secara empirik oleh suatu koefisien, yaitu koefisien validitas. 

Adapun untuk menentukan tingkat validitas soal digunakan kriteria 

menurut Guilford (Erman, 2003) sebagai berikut:  

Tabel 3.5 

Kriteria Koefisien Korelasi 

Nilai 
xy

r  Kriteria 

0,90<
xy

r ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70<
xy

r ≤ 0,90
 Tinggi 

0,40<
xy

r ≤ 0,70 Sedang 

0,20<
xy

r ≤ 0,40
 Rendah 

0,00<
xy

r ≤ 0,20 Sangat Rendah 

xy
r ≤ 0,00

 Tidak Valid 
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Hasil uji validitas soal tes kemampuan mathematical visual thinking 

matematis dapat dilihat pada Lampiran B. Hasil uji validitas ini dapat 

diinterpretasikan dalam rangkuman yang disajikan pada Tabel 3.6 berikut : 

Tabel 3.6 

 Data Hasil Uji Validitas Instrumen Tes 

Nomor Soal Korelasi Interpretasi Kriteria 

1 0,734 Sangat Signifikan Validitas Tinggi 

2 0,453 Signifikan Validitas Sedang 

3 0,638 Signifikan Validitas Sedang 

4 0,482 Signifikan Validitas Sedang 

5 0,529 Signifikan Validitas Sedang 

6 0,454 Signifikan Validitas Sedang 

7 0,458 Signifikan Validitas Sedang 

8 -0,068 Tidak Signifikan Tidak Valid 

Dari delapan butir soal tersebut terdapat 1 butir soal yang tidak 

signifikan, sedangkan butir soal lainnya signifikan dan sangat signifikan. Artinya, 

soal tes nomor delapan tidak valid atau tidak layak digunakan untuk mengukur 

kemampuan mathematical visual thinking siswa pada penelitian ini.  

b. Reliabilitas Instrumen 

Suatu alat evaluasi dikatakan reliabel, jika mampu menghasilkan data yang 

memiliki tingkat reliabilitas tinggi, dengan kata lain konsistensi, keterandalan, 

keterpercayaan, kestabilan, ataupun keajegan. Reliabilitas menurut Azwar (2012) 

adalah sejauhmana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Untuk itu 

dilakukan analisis reliabilitas terhadap butir soal. Derajat reliabilitas pengukuran 

dinyatakan secara empirik oleh suatu koefisien, yaitu koefisien reliabilitas. 

Adapun kriteria derajat reliabilitas menurut Guilford (Erman, 2003) dapat 

dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Nilai 
11

r  Kriteria 

11
r ≤ 0,20

 
Derajat Reliabilitas Sangat Rendah

 
0,20 <

11
r ≤ 0,40 Derajat Reliabilitas Rendah 

0,40 <
11

r ≤ 0,60
 

Derajat Reliabilitas Sedang
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0,60 <
11

r ≤ 0,80 Derajat Reliabilitas Tinggi 

0,80 <
11

r ≤ 1,00
 

Derajat Reliabilitas Sangat Tinggi
 

Pada Lampiran B dapat dilihat bahwa soal tes kemampuan mathematical visual 

thinking memiliki reliabilitas sedang dengan koefisien korelasi 0.54. Artinya, 

soal-soal tes pada penelitian ini akan memberikan hasil yang hampir sama jika 

diujikan kembali kepada siswa. 

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda dari sebuah butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan kemampuan individu peserta 

tes. Butir soal yang baik akan mampu membedakan siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi (pandai) dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah 

(kurang pandai). Derajat daya pembeda suatu butir soal dinyatakan dengan indeks 

diskriminasi yang bernilai dari -1,00 sampai dengan 1,00.  

Klasifikasi interfensi untuk menentukan daya pembeda tiap butir soal 

digunakan kriteria menurut Erman (2003) sebagai berikut : 

Tabel 3.8 

Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda Kriteria 

DP ≤ 0,00 Sangat Jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20
 

Jelek
 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup Baik 

0,40 < DP ≤ 0,70
 

Baik
 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat Baik 

Hasil perhitungan daya pembeda soal tes mathematical visual thinking 

dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut : 

Tabel 3.9 

Data Hasil Uji Daya Pembeda setiap Butir Soal Tes  

No Soal Indeks Daya Pembeda Interpretasi 

1 0,81 Sangat Baik 

2 0,41 Baik 

3 0,28 Cukup Baik 

4 0,59 Baik 

5 0,24 Cukup Baik 
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6 0,17 Jelek 

7 0,21 Cukup Baik 

8 -0,01 Sangat jelek 

Delapan butir soal tes, yaitu butir soal no 3, 5, dan 7 memiliki daya 

pembeda yang cukup baik, sehingga ketiga butir soal ini perlu direvisi atau 

perbaikan. Untuk soal no 6 dengan daya pembeda jelek maka butir soal no 6 ini 

perlu dirombak tetapi tidak dibuang karena dari hasil pekerjaan siswa ada poin 

soal yang memang tidak terjawab sama sekali tetapi bukan secara keseluruhan. 

Sedangkan untuk butir soal no 8, dari uji kevalidan sudah terlihat bahwa soal no 8 

ini tidak valid, dan dengan daya pembeda yang sangat jelek, sehingga soal no 8 ini 

dibuang atau tidak digunakan untuk mengukur kemampuan mathematical visual 

thinking siswa. Hasil analisis dan perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran B. Secara umum dari 8 soal terdapat 7 soal tes dapat dikerjakan oleh 

siswa yang pandai dengan baik, sedangkan siswa yang kurang pandai tidak dapat 

mengerjakannya dengan baik. Artinya, instrumen tes pada penelitian ini sudah 

mampu membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. 

d. Tingkat Kesukaran 

Analisis tingkat kesukaran tiap butir soal dilakukan untuk menunjukkan 

kualitas butir soal atau untuk mengetahui tingkat kesukaran masing-masing soal 

yang diberikan, apakah soal tersebut termasuk kategori mudah, sedang atau sukar. 

Menurut Nasution (2007) besarnya tingkat kesukaran butir soal dapat dihitung 

dengan memperhatikan proporsi peserta tes yang menjawab benar terhadap setiap 

butir soal. Untuk menentukan tingkat kesukaran suatu butir soal dinyatakan 

dengan suatu bilangan yang disebut indeks kesukaran, yang berada pada interval 

0,00 sampai dengan 1,00. Klasifikasi indeks kesukaran digunakan kriteria 

menurut Erman (2003) sebagai berikut:  

Tabel 3.10 

Kriteria Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Kriteria 

IK = 0,00 Sangat Sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30
 

Sukar
 

0,30 < IK ≤ 0,70 Sedang 
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0,70 < IK ≤ 1,00
 

Mudah
 

IK= 1,00 Sangat Mudah 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal tes pada penelitian ini 

dirangkum dalam Tabel 3.11 : 

Tabel 3.11 

Data Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen Tes 

No Soal Indeks Kesukaran Interpretasi 

1 0,59 Sedang 

2 0,67 Sedang 

3 0,41 Sedang 

4 0,58 Sedang 

5 0,47 Sedang 

6 0,21 Sukar 

7 0,22 Sukar 

8 0,007 Sangat Sukar 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran dan terlihat pada Tabel 

3.11 diatas, bahwa butir soal no.8 sangat sukar, hasil ini mendukung terhadap 

keputusan hasil daya pembeda, bahwa soal no.8 ini dibuang. Sedangkan untuk 

soal no.1 perlu diperbaiki agar menjadi soal dalam kategori mudah. Butir soal 

no.6 terdapat beberapa poin soal yang harus direvisi, karena dengan melihat hasil 

perhitungan tingkat kesukaran yang paling rendah. Hasil analisis dan keputusan 

revisi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran B. 

Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat   

kesukaran terhadap hasil ujicoba instrumen tes kemampuan mathematical visual 

thinking  yang diujikan pada 30 siswa kelas IX SMPN 1 Lembang, dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tes tersebut layak dipakai sebagai acuan untuk 

mengukur kemampuan mathematical visual thinking siswa kelas VIII yang 

merupakan sampel dalam penelitian ini. 

 

3.4.2 Skala self-efficacy 

Instrumen self-efficacy dikonstruksi dan dikembangkan oleh peneliti dengan 

mengacu kuesioner yang dikembangkan oleh Bandura (2006), Zimmerman 

(2000), dan Tirosh (2011), dan dengan mengacu pada pendapat Streeher, V.J. Et 
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al. (1986) bahwa lamanya waktu seseorang bertahan dalam menghadapi hambatan 

mempengaruhi self-efficacy seseorang. Berdasarkan acuan dari beberapa para ahli 

tersebut skala self-efficacy dalam penelitian ini disusun dalam bentuk skala likert, 

dengan empat skala pilihan waktu yaitu, jika siswa menjawab pilihan waktu (a) ini 

berarti siswa “Sangat Yakin” (SY) dapat mengerjakan dengan benar, (b) yang 

artinya “Yakin” (Y) dapat mengerjakan dengan benar, (c) artinya “Tidak Yakin” 

(TY) dapat mengerjakan dengan benar, dan (d) artinya “Sangat Tidak Yakin” 

(STY) dapat mengerjakan dengan benar.  

Berpedoman pada validitas isi yang dijelaskan oleh Bandura (2006), 

bahwa butir pernyataan skala self-efficacy harus akurat dalam merefleksikan 

konstruksnya, self-efficacy berfokus pada kemampuan yang dirasakan, maka 

butir-butir pernyataannya harus menjadi frase yang mengungkapkan tentang 

“mampu mengerjakan” daripada “akan mengerjakan”, karena “mampu” 

menggambarkan pertimbangan kemampuan sedangkan “akan” merupakan 

pernyataan yang berisikan tentang adanya suatu tujuan (Bandura, 2006).  

Kisi-kisi skala self-efficacy terlebih dahulu akan disusun, dan kemudian 

menyusun pernyataan skala self-efficacy berdasarkan revisi dan saran 

pembimbing, untuk menguji validitas skala self-efficacy digunakan uji validitas 

isi. Pengujian validitas skala self-efficacy pada penelitian ini dilakukan oleh dosen 

pembimbing, validasi dengan teman sejawat yang juga meneliti self-efficacy 

disekolah lain, dan mahasiswa S3 pendidikan matematika, dengan berorientasi 

pada validitas muka dan validitas isi, berupa indikator yang hendak diukur, 

redaksi setiap butir pernyataan, keefektifan susunan kalimat dan koreksi terhadap 

bentuk format yang digunakan. 

Instrumen self-efficacy yang telah dinyatakan valid oleh ahli, selanjutnya 

dilakukan uji coba instrumen dengan melihat rata-rata waktu yang digunakan 

siswa saat menjawab soal mathematical visual thinking yang ada pada angket. Uji 

coba ini dilakukan terhadap 42 siswa kelas IX di MTsN Kasomalang. Uji coba ini 

dilakukan selama dua kali pertemuan, tidak cukup hanya satu kali pertemuan, 

karena harus menunggu hingga siswa selesai mengerjakan dengan benar, sehingga 

diperoleh masing-masing waktu yang diperlukan siswa dalam mengerjakan soal 
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yang ada pada angket yang kemudian dapat dibuat rata-ratanya. Hasil rata-rata 

waktu yang diperlukan dapat dilihat secara rinci pada Lampiran B. 

3.4.3 Pedoman wawancara 

Ruseffendi (2005) menyatakan bahwa wawancara adalah suatu cara 

mengumpulkan data yang sering digunakan jika kita mau mengetahui sesuatu 

yang bila dengan cara angket atau cara lainnya belum bisa terungkap atau belum 

jelas. Pedoman wawancara dalam penelitian ini terdiri atas dua pedoman 

wawancara, yang pertama wawancara tertulis, wawancara tertulis dilakukan untuk 

melihat repon siswa terhadap pembelajaran discovery learning serta soal 

kemampuan mathematical visual thinking. Kedua, wawancara terbuka, pedoman 

wawancara terbuka merupakan pedoman untuk melakukan wawancara dengan 

beberapa siswa terkait dengan jawaban siswa pada soal mathematical visual 

thinking yang ada pada angket. Kedua pedoman wawancara tersebut dapat dilihat 

secara lengkap pada Lampiran.A. 

Wawancara terbuka dilaksanakan untuk mengkonfirmasi jawaban siswa 

secara mendalam pada skala self-efficacy akhir dan memperjelas data self-efficacy 

siswa yang telah diperoleh melalui penyebaran skala self-efficacy. Wawancara 

difokuskan untuk menggali persepsi siswa dalam setiap jawaban siswa. Proses 

wawancara diharapkan dapat menggali dimensi self-efficacy mana yang paling 

berperan bagi siswa dalam meningkatkan self-efficacy, atau dimensi self-efficacy 

mana yang mempengaruhi siswa dalam menjawab angket tersebut. Selanjutnya 

melihat sumber self-efficacy, hasil dari wawancara diharapkan dapat melihat dari 

sumber mana self-efficacy siswa tersebut muncul sehingga mempengaruhi prilaku 

self-efficacy siswa. 

Siswa yang diwawancara secara terbuka adalah siswa kelompok tinggi, 

sedang, dan rendah pada kelas eksperimen. Setiap kelompok dipilih tiga orang 

siswa untuk mewakili kelompoknya. Kriteria penentuan siswa yang dipilih 

berdasarkan tingkat kesalahan siswa, membuat kesalahan yang fatal, jawaban 

yang aneh, atau sama sekali tidak menjawab.  

3.4.4 Lembar Observasi 

Menurut Ruseffendi (2005) observasi penting dilakukan karena melalui 
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angket dan wawancara, masih ada hal yang belum bisa terungkap yaitu mengenai 

keadaan wajar yang sebenarnya sedang terjadi. Tujuan dari lembar observasi pada 

penelitian ini adalah untuk mengamati kemampuan guru dalam mengelola kelas 

ketika mengajar dan sesuai tidaknya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang telah direncanakan, dengan menggunakan Lembar Observasi Kinerja Guru. 

Lembar observasi juga digunakan untuk mengamati kinerja siswa dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas, baik itu kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Lembar observasi dapat dijadikan guru sebagai bahan evaluasi dalam memberikan 

pengajaran kepada siswa, sehingga diharapkan menjadi lebih baik pada 

pembelajaran berikutnya 

Instrumen lembar observasi disusun berdasarkan tahapan-tahapan 

pembelajaran yang diterapkan. Bentuk instrumen berupa pernyataan tipe Likert 

dalam lima sub skala pada masing-masing pernyataan. Observer dalam penelitian 

ini adalah guru kelas di sekolah tempat dilaksanakannya penelitian, pengisian 

lembar observasi dilakukan sebanyak enam kali selama proses pembelajaran 

dilaksanakan. Lembar observasi kinerja guru dan siswa dapat dilihat secara 

lengkap pada Lampiran A. 

 

3.5 Kelengkapan Penelitian 

a. Silabus 

Silabus salah satu perangkat yang digunakan guru sebagai acuan untuk 

merencanakan dan melaksanakan program pelajaran. Silabus memuat rencana 

pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. 

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah seperangkat rencana 

pembelajaran yang mendukung seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di 
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kelas. RPP yang disusun memuat indikator yang mengukur penguasaan siswa 

terhadap materi yang diajarkan yaitu mengenai Bangun Ruang Sisi Datar. Metode 

dan langkah-langkah pembelajaran disesuaikan dengan model pembelajaran yang 

digunakan, terutama dalam melakukan penemuan. 

c. Pengembangan Bahan Ajar 

Bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk materi Bangun Ruang Sisi Datar. Materi 

pembelajaran dalam penelitian ini disusun dalam bentuk Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Bahan ajar tersebut dikembangkan dari topik matematika berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku di Sekolah 

Menengah Pertama. 

1) Alat dan Bahan 

Alat peraga dalam penelitian ini menggunakan benda-benda yang 

ada di lingkungan siswa dan alat peraga dalam bentuk model kubus, balok 

serta kerangka balok dan kubus. Pertemuan pertama, kedua dan ketiga, siswa 

mendiskusikan unsur-unsur dan sifat-sifat yang terdapat pada kubus dan 

balok, dengan menggunakan benda yang berbentuk kubus dan balok, dan 

dengan melakukan pengamatan pada ruang kelas.  

Pembelajaran pada pertemuan keempat, guru mengajak siswa untuk 

membuat kerangka dan jaring-jaring kubus/balok. Alat peraga yang 

digunakan telah dipersiapkan oleh guru untuk masing-masing kelompok 

berupa sedotan plastik, solatif, gunting, dadu dari karton, dan kotak pasta 

gigi.  

Pertemuan kelima guru mengajak siswa untuk menemukan luas 

permukaan dan volume kubus, alat peraga yang digunakan juga telah 

disiapkan guru, yaitu dadu dari karton untuk menemukan luas permukaan 

kubus, selanjutnya 1 kubus dari karton tanpa tutup ukuran besar dan 9 kubus 

ukuran kecil untuk menemukan volume kubus.  

Terakhir pada pertemuan keenam, guru mengajak siswa untuk 

menemukan luas permukaan dan volume balok, alat peraga yang digunakan 

adalah kotak pasta gigi untuk menemukan luas permukaan balok, dan untuk 
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menemukan luas volume balok menggunakan alat peraga berupa 1 balok dari 

karton tanpa tutup, dan 12 kubus kecil dari karton. 

2) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS merupakan bahan ajar yang diberikan kepada siswa untuk 

dipelajari  dan dibahas selama proses pembelajaran di kelas. LKS dirancang 

dan dikembangkan sesuai dengan pendekatan discovery learning serta 

mempertimbangkan KTSP SMP. Seluruh materi pelajaran dirangkum dalam 6 

LKS. Setiap satuan LKS dibutuhkan waktu 2 jam pelajaran untuk dibahas 

siswa. LKS disusun sesuai dengan pembelajaran discovery sehingga 

diharapkan siswa tertarik dan penasaran mempelajarinya. Untuk materi-

materi pelajaran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mathematical 

visual thinking siswa. Permasalahan yang ada di LKS berkaitan dengan 

tahapan-tahapan discovery dan dekat dengan permasalahan kehidupan sehari-

hari siswa.  

LKS tersebut terlebih dahulu dilakukan validasi oleh berbagai pihak 

yang berkompeten sebelum digunakan pada kelas eksperimen, kemudian 

dilakukan ujicoba, prosedur pengembangan LKS yang dilakukan adalah 

evaluasi formatif. Adapun langkah-langkah evaluasi formatif (Tessmer, 2005) 

adalah expert review, one-to-one evaluation, small group dan field test. LKS 

dalam penelitian ini akan melalui ke empat tahap tersebut. Setelah melalui 

masing-masing tahap, LKS akan mengalami revisi, sesuai dengan hasil yang 

diperoleh pada tiap tahap. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa tambahan 

dalam pelaksanaan evaluasi formatif, yang berkaitan dengan perencanaan 

pelaksanaan evaluasi formatif itu sendiri, diantaranya adalah self evaluation 

(Tessmer, 2005). Self evaluation adalah tahap dimana peneliti merancang 

sendiri produk yang akan dikembangkan, yang dalam hal ini adalah LKS itu 

sendiri. Tahap ini dilakukan sebelum masuk ke tahap expert review. Sehingga 

dalam pengembangan LKS ini, evaluasi formatif yang dilakukan diawali 

dengan self evaluation.   Langkah-langkah   evaluasi  formatif  diperlihatkan  

pada gambar berikut: 
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Berdasarkan tahapan pengembangan Tessmer tersebut, desain awal 

yang dikembangkan oleh peneliti diberikan pada pakar (expert) yang terdiri 

dari pembimbing, dan satu orang guru matematika untuk validasi mengenai 

ketepatan LKS mencakup konten, konstruk, dan bahasa.  

Tabel 3.12 

 Indikator Validasi LKS 

Aspek 

validasi 
Pernyataan 

konten 

 

 

 

 

Kejelasan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

Kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar 

Kesesuaian antara indikator dan tujuan pembelajaran 

Indikator yang dirumuskan sudah operasional 

Sistematika penyajian materi pembelajaran 

Desain LKS yang menarik dan bermakna 

Intensitas soal seperti soal latihan, pekerjaan rumah (PR) 

konstruk 

 

Kesesuaian antara desain materi dalam LKS dengan 

indikator pencapaian. 

Kesesuaian antara instrumen penilaian dengan indikator 

pencapaian. 

Kesesuaian antara tahapan pembelajaran dalam LKS 

dengan tahapan discovery learning 

Bahasa 
Kesesuaian antara bahasa yang digunakan dalam LKS 

dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

Revise  Revise  

Self   

Evaluation 

Expert Review 

One to one Evaluation 

Small  

Group 

Field  

Test 

R
ev

is
e 

 

Gambar 3.1. Langkah-langkah evaluasi formatif (Tessmer, 2005) 

Gambar 3.1. Langkah-langkah evaluasi formatif (Tessmer, 1998) 
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Kalimat yang digunakan sudah komunikatif 

Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan ambiguitas 

(penafsiran ganda) 

Berdasarkan validasi ini, akan diketahui kelemahan LKS yang 

dikembangkan oleh peneliti. Selain itu juga diperoleh saran dari pakar 

mengenai desain awal LKS. Hasil validasi tersebut dijadikan dasar untuk 

merevisi LKS. Setelah dilakukan revisi dari ahli, dilakukan tahapan berikut 

untuk melihat efek potensial dari LKS tersebut : 

a. One-to-one Evaluation 

LKS dari hasil revisi diujicobakan kepada satu orang siswa pada tiap-tiap 

kemampuan (tinggi, sedang, rendah). Siswa diminta mengerjakan dan 

mengomentari LKS. Hasil uji coba dan tanggapan siswa dicatat, kemudian 

dianalisis dan dibahas untuk melihat kendala siswa dalam memahami apa 

yang disajikan dalam LKS, sehingga dapat dijadikan masukan untuk 

revisi.  

b. Small Group 

LKS dari hasil revisi sebelumnya kemudian diujicobakan pada kelompok 

kecil (small group) hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

kelompok, LKS yang digunakan praktis dan tidak memakan waktu lama.  

Berdasarkan hasil uji coba ini, dicatat kekurangan-kekurangan untuk revisi 

dan perbaikan LKS. Hasil revisi LKS pada tahap ini digunakan untuk  

subjek penelitian yaitu siswa SMPN 3 Lubuklinggau kelas VIII.8. Siswa 

yang digunakan untuk tahapan small grup adalah 5 siswa MTsN 

Kasomalang yang bukan merupakan sampel penelitian.   

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tes kemampuan 

mathematical visual thinking, dan skala self-efficacy. Data yang berkaitan dengan 

KAM dikumpulkan melalui nilai ulangan harian dan nilai akhir semester siswa 

sebelumnya, untuk data kemampuan mathematical visual thinking siswa 

dikumpulkan melalui pretes dan postes, dan data yang berkaitan dengan self-

efficacy siswa dikumpulkan melalui penyebaran skala self-efficacy matematis 

siswa pada saat sebelum dan setelah pembelajaran yang selanjutnya disebut pre-
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SE dan pos-SE, penyebaran lembar wawancara tertulis kepada seluruh siswa di 

kelas eksperimen, melakukan wawancara terbuka dengan beberapa siswa 

kelompok tingi, sedang dan rendah, serta data dari lembar observasi terhadap guru 

dan siswa pada masing-masing kelas. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

kualitatif, data kuantitatif yaitu analisis terhadap jawaban siswa pada soal 

mathematical visual thinking. Data-data kuantitatif diperoleh dalam bentuk hasil 

uji instrumen, data pretes dan postes kemampuan mathematical visual thinking 

siswa, data proporsi self-efficacy sebelum dan setelah pembelajaran, nilai N-gain, 

dan diolah dengan bantuan program Microsoft Excel dan software SPSS Versi 

16.0 for Windows. Data kualitatif adalah hasil wawancara, yang selanjutnya di 

analisis secara deskriptif. 

3.7.1 Pengolahan Data Hasil Tes Kemampuan Mathematical Visual Thinking  

Hasil tes kemampuan mathematical visual thinking digunakan untuk 

menelaah peningkatan kemampuan berpikir secara visual matematika siswa yang 

belajar dengan discovery learning dibandingkan dengan siswa yang belajar secara 

konvensional, selanjutnya dilakukan pengolahan data berdasarkan kategori KAM 

yaitu tinggi, sedang, rendah. Data kuantitatif yang diperoleh kemudian diolah 

secara statistik dan dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Dalam hal ini, 

statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan 

dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna, 

sehingga hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan sama 

sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus data 

induknya yang lebih besar. Sementara itu, statistik inferensial mencakup semua 

metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai 

pada penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya (Walpole, 

1995). 

Selanjutnya pada statistik inferensial terdapat statistik parametrik dan 

nonparametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi 

melalui data yang diperoleh dari sampel, sedangkan stastistik nonparametrik tidak 
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menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Emory (Sugiyono, 2009) 

menyatakan “The parametric test are more powerful are generally the tests of 

choice if their use assumptions are reasonably met”. Selanjutnya Phophan 

(Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa “...parametric procedures are often 

markedly more powerful than their nonparametric counterparts”. Maka dari itu, 

untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan, peneliti mengupayakan 

pengujian dengan statistik parametrik terebih dahulu. Jika pada prosesnya syarat 

untuk pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi, maka pengujian selanjutnya 

dilakukan dengan menggunakan statistik nonparametrik. Data kuantitatif diolah 

melalui tahapan sebagai berikut: 

1) Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban dan pedoman 

penskoran yang digunakan. 

2) Mengubah data skor siswa menjadi nilai, dengan cara membagi skor 

perolehan dengan skor maksimal ideal dikalikan 100.  

3) Membuat tabel skor pretes dan postes siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

4) Menentukan skor peningkatan kemampuan mathematical visual thinking 

dengan rumus N-gain ternormalisasi dari Hake (1999) sebagai berikut: 

 

 

5) Hasil perhitungan N-gain kemudian di interpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi N-gain ternomalisasi (Hake, 1999) berikut : 

Tabel 3.13 

Klasifikasi Gain Ternormalisasi 

 

 

 

 Sebelum dilakukannya pengolahan data dengan menggunakan SPSS 16.0 

for windows, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan taraf signifikannya, yaitu 

Besarnya N-Gain <g> Klasifikasi 

<g>   0,70 Tinggi 

0,30   (<g>) < 0,70 Sedang 

<g> < 0,30 Rendah 

<g>  
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      . Selanjutnya sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu perlu 

dilakukan uji normalitas distribusi data dan homogenitas variansi. Penjelasan uji 

normalitas dan uji homogenitas sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data untuk 

menentukan uji yang digunakan selanjutnya apakah menggunakan statistik 

parametrik atau statistik non-parametrik. Hipotesis yang akan diuji adalah : 

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

 Statistik uji yang digunakan adalah tes Kolmogorov-Smirnov pada SPSS 

16.0 for windows pada taraf signifikansi 5% dengan kriteria jika nilai Sig ( )  

 , maka sebaran berdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas Varians 

 Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya 

variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas bertujuan untuk 

mengetahui data mempunyai varians yang homogen atau tidak. Hipotesis yang 

diajukan adalah : 

Ho : data populasi memiliki varians yang homogen 

H1 : data populasi memiliki varians yang tidak homogen 

Sedangkan kriteria hipotesis tersebut adalah : 

 Jika nilai signifikansi  > 0,05; maka terima Ho 

 Jikanilai signifikansi  0,05 ; maka tolak Ho 

Uji homogenitas ini diuji dengan menggunakan statistik uji Levene pada SPSS 

16.0 for windows dengan kriteria jika nilai Sig ( )   , maka dapat disimpulkan 

varians kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen. 

c. Uji Hipotesis 

1) Hipotesis penelitian yang Pertama : 

Untuk menguji apakah peningkatan kemampuan mathematical visual thinking 

siswa yang belajar dengan discovery learning lebih baik dibandingkan dengan 
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kemampuan mathematical visual thinking siswa yang tidak belajar dengan 

discovery learning. Adapun hipotesisnya yaitu : 

Ho:   Peningkatan kemampuan mathematical visual thinking siswa yang belajar 

dengan discovery learning sama dengan siswa yang belajar secara 

konvensional. 

H1:  Peningkatan kemampuan mathematical visual thinking siswa yang belajar 

dengan discovery learning lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

belajar secara konvensional.  

Jika data berdistribusi normal dan homogen maka uji statistik yang digunakan 

adalah Uji-t, dengan menetapkan taraf signifikan  = 0,05, maka kriteria 

pengujian adalah tolak Ho jika sig  0,05 dan terima Ho jika sig > 0,05. Apabila 

data tidak berdistribusi normal, maka uji statistik yang digunakan adalah dengan 

pengujian non-parametrik, yaitu Uji U Mann-Whitney dengan kriteria pengujian 

adalah tolak Ho jika sig  0,05. Namun jika data berdistribusi normal tetapi 

varians tidak homogen, maka digunakan uji t
’
. 

2) Hipotesis Penelitian yang Kedua 

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

mathematical visual thinking siswa yang belajar dengan discovery learning, bila 

ditinjau dari kemampuan awal matematika (Tinggi, Sedang, Rendah). Adapun 

Hipotesis penelitiannya : 

Ho:  Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan mathematical visual 

thinking antara siswa yang memiliki kemampuan awal matematika tinggi, 

sedang dan rendah setelah belajar dengan discovery learning  

Ho:   Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan mathematical visual thinking 

antara siswa yang memiliki kemampuan awal matematika tinggi, sedang 

dan rendah setelah belajar dengan discovery learning. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan ANOVA satu jalur, dengan kriteria tolak Ho 

jika sig  0,05 dan terima Ho jika sig > 0,05. Dari hasil output ANOVA satu jalur, 

akan dapat dilihat analisis perbedaan peningkatan kemampuan mathematical 
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visual thinking siswa yang belajar dengan discovery learning ditinjau dari 

kemampuan awal matematika siswa (Tinggi, Sedang, Rendah). 

3) Hipotesis yang ketiga 

H0:  Tidak terdapat interaksi antara faktor pengelompokan kemampuan awal 

matematika dengan faktor pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan 

mathematical visual thinking siswa. 

H1:  Terdapat interaksi antara faktor pengelompokan kemampuan awal 

matematika dengan faktor pembelajaran  terhadap peningkatan kemampuan 

mathematical visual thinking siswa 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan ANOVA dua jalur ini memiliki 

kriteria tolak Ho jika sig  0,05 dan terima Ho jika sig > 0,05.  

Skema pengujian hipotesis 3 dapat divisualisasikan sebagai berikut  yang 

diadopsi dari Prabawanto (2013) : 
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Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah deskriptif, bagaimana 

kualitas pencapaian kemampuan mathematical visual thinking siswa setelah 

belajar dengan discovery learning, data yang digunakan adalah nilai ketercapaian 

siswa pada saat pretes. Dari hasil jawaban siswa dicari rata-ratanya dan 

dipersentasekan sesuai dengan ketercapaian pada masing-masing indikator 

kemampuan mathematical visual thinking. Untuk melihat kualitas ketercapaian 

kemampuan mathematical visual thinking siswa yang telah belajar dengan 

discovery learning pada setiap indikator, digunakan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.14 

Kriteria Pencapain  

Kemampuan Mathematical Visual Thinking Siswa 

Nilai Kriteria 

86-100 Sangat baik 

74-85 Baik 

62-73 Cukup 

31-61 Kurang 

0-30 Sangat kurang 

                                                 (modifikasi Arikunto, 2010:245) 

3.7.2 Pengolahan Data Skala Self-efficacy  

Skala Likert digunakan untuk mengukur self-efficacy siswa terhadap soal-

soal mathematical visual thinking. Data kuantitatif skala self-efficacy diolah 

melalui tahapan sebagai berikut: 

1) Perhitungan skor self-efficacy pada setiap pernyataan yang ada pada angket. 

Dengan ketentuan :  

a. jika siswa menjawab pilihan (a) ini berarti siswa “Sangat Yakin” (SY) 

dapat mengerjakan dengan benar dan diberi skor 4, 

b. jika siswa menjawab pilihan (b) yang artinya “Yakin” (Y) diberi skor 3,  
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c. jika siswa menjawab pilihan (c) artinya “Tidak Yakin” (TY) diberi skor 2, 

d. jika menjawab pilihan(d) artinya“Sangat Tidak Yakin”(STY) diberi skor 1.  

2) Membuat tabel skor pre-SE dan pos-SE siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3) Menghitung persentase jawaban angket masing-masing siswa. 

4) Menghitung persentase jawaban siswa pada masing-masing indikator. 

5) Menentukan persentase peningkatan skor self-efficacy siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

 Sebelum dilakukannya pengolahan data dengan menggunakan bantuan 

Microsoft Office Excel, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan taraf signifikannya, 

yaitu       . Kemudian untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang 

signifikan antara proporsi peningkatan self-efficacy siswa yang belajar dengan 

discovery learning dengan siswa yang belajar secara konvensional. Adapun 

Hipotesis penelitiannya : 

Ho:  Tidak terdapat perbedaan proporsi peningkatan self-efficacy siswa yang 

belajar dengan discovery learning dengan siswa yang belajar secara 

konvensional. 

Ho:   Terdapat perbedaan proporsi peningkatan self-efficacy siswa yang belajar 

dengan discovery learning dengan siswa yang belajar secara konvensional. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji beda dua proporsi, dengan kriteria 

terima Ho jika     ⁄       ⁄ . Dari hasil perhitungan uji beda dua proporsi 

akan dapat dilihat analisis perbedaan proporsi peningkatan self-efficacy siswa 

yang belajar dengan discovery learning dengan siswa yang belajar secara 

konvensional. 

3.7.3 Lembar Observasi 

Pengolahan data dari lembar observasi dilakukan dari hasil penilaian yang 

dilakukan pada setiap aspek kegiatan siswa dan guru, dalam lembar observasi 

tersebut dinyatakan secara kualitatif dalam lima kategori penilaian, yaitu: 1 = 

Sangat Kurang, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, dan 5 = Sangat Baik. Setelah 

itu dari hasil observasi dicari rata-ratanya dan dipersentasekan.  

3.7.4  Pedoman Wawancara 
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Wawancara tertulis berupa pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara 

sistematis untuk mengungkap respon siswa terhadap pembelajaran dan soal 

mathematical visual thinking. Wawancara dilakukan hanya pada siswa pada 

pertemuan terakhir. Data yang telah dikumpulkan digunakan untuk menunjang 

pembahasan dan analisis terhadap proses pembelajaran yang diterapkan, 

khususnya discovery learning. 

3.8 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah 

Penyusunan Bahan Ajar 

Penyusunan Instrumen 

Uji Coba Instrumen 

Analisis validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda, dan Tingkat Kesukaran 

Pelaksanaan Penelitian 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

  Analisis KAM 

Kelompok Tinggi, Sedang, Rendah 

dari Kelas Eksperimen 

Kelompok Tinggi, Sedang, 

Rendah dari Kelas Kontrol 

 Pretes Kemampuan Mathematical Visual Thinking 

 Angket Self Efficacy-1 

Kemampuan Mathematical Visual Thinking-

1, dan Self efficacy-1 di Kelas Kontrol  

Kemampuan Mathematical Visual Thinking-1, 

dan Self efficacy-1 di Kelas Eksperimen 

Pembelajaran matematika 

 dengan metode  

Discovery Learning 

Pembelajaran 

konvensional 

Postes Kemampuan Mathematical Visual Thinking 

Angket Self Efficacy-2 

 

Kemampuan Mathematical Visual Thinking-

2, dan Self efficacy-2 di kelas kontrol  
Kemampuan Mathematical Visual Thinking-2, 

dan Self efficacy-2 di Kelas Eksperimen 
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