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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Quasi Experimental dengan 

bentuk desain Nonequivalent Control Group Design, dimana subyek penelitian 

tidak dikelompokkan secara acak. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Langkah awal yang dilakukan 

dengan memilih sekolah, kemudian memilih dua kelas yang ditinjau dari 

kemampuan akademiknya, dimana dua kelas tersebut memiliki kemampuan yang 

setara. Untuk memperkuat kesetaraan kemampuan kedua kelas tersebut, dilakukan 

uji statistik. Kelas pertama (kelas eksperimen) akan mendapatkan pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual, sedangkan kelas kedua (kelas kontrol) 

mendapatkan pembelajaran ekspositori yang disesuaikan dengan buku panduan 

Guru Kurikulum 2013 edisi revisi 2014. Desain eksperimen dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut:  

Kelas Eksperimen : O X O 

Kelas kontrol  : O - O 

Dengan:  

  O    : Pretes/Postes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis 

    X    : Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual  

  Pada desain ini setiap kelompok diberikan pretes (O) kemampuan 

pemahaman dan komunikasi, diakhir penelitian diukur dengan postes (O), dan 

untuk mengukur disposisi matematis akan diberikan skala disposisi sesudah 

proses pembelajaran dilakukan baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan pembelajaran menggunakan 

pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemahaman, komunikasi, dan 

disposisi matematis siswa. 



32 
 

 
J U N A I D A H  , 2015 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN, KOMUNIKASI DAN DISPOSISI MATEMATIS SISWA 
SMP MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

 

 

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII pada salah 

satu SMP di kota Lembang. Penelitian dilaksanakan  pada siswa dengan sekolah  

yang berada pada kemampuan sedang. Ini dilakukan karena jika memilih sekolah 

dengan  klasifikasi baik cenderung hasil belajarnya baik yang diakibatkan 

kemampuan rata-rata siswanya baik bukan karena pembelajaran yang diterapkan. 

Sebaliknya jika memilih tingkat klasifikasi sekolah rendah hasil belajar yang 

diperoleh cenderung rendah akibat kemampuan siswa dengan rata-rata rendah 

bukan karena kurang baiknya pembelajaran (Darhim, 2004: 64).  

Peneliti mengambil sampel dari populasi karena keterbatasan untuk 

mempelajari semua yang terdapat pada  populasi. Sampel penelitian ditentukan 

menggunakan purposive sampling  yaitu  teknik penarikan sampel yang 

berdasarkan pertimbangan  tertentu (Sugiyono, 2013: 126) yaitu  kelas yang 

memiliki karakteristik dan kemampuan akademik setara. Berdasarkan 

pertimbangan guru bidang studi matematika kelas VIII SMP setempat, sampel 

pada penelitian ini adalah kelas eksperimen yaitu siswa kelas VIII G dan sebagai 

kelas kontrol yaitu siswa kelas VIII F. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel antara lain variabel bebas dan 

variabel terikat. 

1. Variabel bebas, yaitu pembelajaran dengan  pendekatan kontekstual;  

2. Variabel terikat, yaitu kemampuan pemahaman, komunikasi, dan 

disposisi matematis siswa SMP. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

 Data dalam penelitian ini diperoleh dari instrumen berupa bahan ajar, 

lembar aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran, pedoman  wawancara,  

instrumen yang disusun dalam bentuk kuesioner/angket disposisi matematis. 

Instrumen lain berupa  tes secara tertulis yang meliputi:  tes kemampuan 

pemahaman dan komunikas matematis. Tes kemampuan pemahaman, 

komunikasi, dan skala disposisi dikembangkan melalui tahap pembuatan 

instrumen, dan uji coba instrumen. Uji coba tes kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis dilakukan untuk melihat validitas butir soal, realibilitas tes, 

daya pembeda butir tes, dan  tingkat kesukaran butir tes. Sedangkan  uji coba 

skala disposisi dilakukan untuk melihat realibilitas angket dan validitas setiap 

item. 

3.4.1 Bahan Ajar  

Bahan ajar  yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan ajar yang 

mencerminkan aktivitas pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual 

dan bahan ajar yang mencerminkan pendekatan saintifik yang berdasarkan buku 

panduan guru kurukulum 2013. Isi bahan ajar berdasarkan pokok bahasan 

Matematika Kelas VIII SMP Semester I yaitu “Relasi dan Fungsi” dan 

“Persamaan Garis Lurus” diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis siswa. Setiap pertemuan memuat satu 

bagian  pokok bahasan yang dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa (LKS).  

3.4.2 Tes Kemampuan Awal Matematis (KAM) 

Kemampuan awal matematis siswa adalah kemampuan atau pengetahuan 

yang dimiliki siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Pengklasifikasian 

kemampuan awal matematis siswa bertujuan untuk mengetahui pengetahuan 

siswa sebelum pembelajaran dan untuk penempatan siswa berdasarkan 

pengetahuan awal matematikanya. Selain itu KAM juga bertujuan untuk 

memperoleh kesetaraan rata-rata kelompok eksperimen dan kontrol. Berdasarkan 
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skor kemampuan awal matematis, siswa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, 

yaitu siswa yang kemampuan tinggi, siswa kemampuan sedang, dan siswa 

kemampuan rendah. 

3.4.3 Tes Kemampuan Pemahaman Matematis 

Tes kemampuan pemahaman matematis disusun dalam bentuk uraian. 

Bahan tes kemampuan pemahaman matematis dibuat untuk mengukur 

kemampuan pemahaman siswa kelas VIII SMP mengenai materi “Relasi dan 

Fungsi” dan “Persamaan Garis Lurus”. Penyusunan tes diawali dengan membuat 

kisi-kisi tes yang mencakup aspek kemampuan, materi, indikator serta banyaknya 

butir tes. Selanjutnya dilakukan penyusunan  tes beserta kunci jawaban dan 

pedoman penskoran untuk masing-masing butir soal.  Rubrik yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan pemahaman matematis siswa berdasarkan  Holistic 

Scoring Rubrics (Cai, Lane, dan Jakabcsin, 1996:141) sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemahaman Matematis 

Indikator Respon Siswa Skor 

Pemahaman 

Relasional 

 

 

Tidak ada jawaban atau salah menginterpretasikan 

permasalahan 
0 

Jawaban salah; siswa menuliskan konsep matematika 

yang terkait dengan konsep yang akan digunakan dan 

menerapkannya dalam algoritma, tetapi sangat terbatas 

1 

Jawaban salah; siswa menuliskan konsep matematika 

yang terkait dengan konsep yang akan digunakan 

menerapkannya dalam algoritma, tetapi kurang 

lengkap 

2 

Jawaban benar; siswa menuliskan konsep matematika 

yang terkait dengan konsep yang akan digunakan dan 

menerapkannya dalam algoritma, tetapi tidak lengkap, 

dan mengandung sedikit kesalahan dalam perhitungan. 

3 

Jawaban benar; siswa menuliskan konsep matematika  

yang terkait dengan konsep yang akan digunakan dan 

menerapkannya dalam algoritma dengan lengkap dan 

benar 

 

4 
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Tes kemampuan pemahaman matematis dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh data kuantitatif  sebelum mendapat perlakukan (pretest) 

maupun setelah diberikan perlakuan (postest). Sebelum tes kemampuan 

pemahaman matematis digunakan, dilakukan uji coba dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah soal tersebut sudah terpenuhi validitas, realibilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda setiap butir soal.  

3.4.4 Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Instrumen tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang terdiri dari 6 soal dalam bentuk 

uraian. Tes disusun berdasarkan pokok bahasan yang dipelajari siswa kelas VIII 

SMP semester ganjil yaitu materi “Relasi dan Fungsi” dan “Persamaan Garis 

Lurus”.  

Pemberian skor komunikasi matematik berdasarkan pada rubrik penilaian            

berikut ini: 

Tabel 3.2 

Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemahaman Matematis 

Indikator Respon Siswa Skor 

Komunikasi 

Matematis 

Tidak ada jawaban/salah menginterpretasikan 0 

Hanya sedikit dari penjelasan konsep, idea tau persoalan dari 

suatu gambar yang diberikan dengan kata-kata sendiri dalam 

bentuk penulisan kalimat secara matematik dan gambar yang 

dilukis yang benar 

1 

Penjelasan konsep, ide atau persoalan dari suatu gambar yang 

diberikan dengan kata-kata sendiri dalam bentuk penulisan 

kalimat secara matematk masuk akal, melukiskan gambar, 

namun hanya sebagian yang benar. 

2 

Semua penjelasanan dengan menggunakan gambar, fakta, dan 

hubungan dalam menyelesaikan soal, dijawab dengan lengkap, 

3 
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Sebelum tes kemampuan komunikasi matematis digunakan, dilakukan uji 

coba dengan tujuan untuk mengetahui apakah soal tersebut sudah terpenuhi 

validitas, realibilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda setiap butir soal.  

3.4.5 Skala Disposisi Matematis 

Skala sikap yang berisi pernyataan dipersiapkan dan dibagikan kepada 

siswa yang digunakan untuk mengetahui gambaran sejauh mana disposisi 

matematis siswa dalam pembelajaran  matematika. Pernyataan yang terdapat 

didalam spesifikasi pernyataan disposisi matematis terdiri atas pernyataan positif 

dan negatif. Hal ini dimaksudkan agar kondisi angket tidak monoton sehingga 

siswa menjawab pernyataan dengan teliti dan cermat dan hasil angket yang 

diharapkan menjadi lebih akurat. Angket disposisi siswa diberikan satu kali yaitu 

setelah siswa diberikan perlakuan.  

Penilaian  siswa terhadap pernyataan terbagi atas lima kategori yaitu 

Sangat Sering (SS), Sering (S), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan Jarang 

Sekali (JS). Untuk item pernyataan posisitif, Sangat Sering (SS) diberi skor 5, 

Sering (S) diberi skor 4, Kadang-kadang (KD) diberi skor 3, Jarang (JR) diberi 

skor 2, dan Jarang Sekali (JS) diberi skor 1. Sedangkan untuk item pernyataan 

negatif, Sangat Sering (SS) diberi skor 1, Sering (S) diberi skor 2, Kadang-kadang 

(KD) diberi skor 3, Jarang (JR) diberi skor 4, dan Jarang Sekali (JS) diberi skor 5. 

Tahap dalam menyusun instrumen adalah dengan membuat kisi-kisi, 

melakukan uji validitas isi setiap item pernyataan dan selanjutnya dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing. Setiap instrumen disposisi disusun dalam bentuk 

indikator kemudian di kembangkan dalam bentuk item-item pernyataan. Setelah 

jelas dan benar, namun  mengandung sedikit kesalahan. 

Semua penjelasan dengan menggunakan  gambar, fakta, dan 

hubungan dalam menyelesaikan soal, dijawab dengan lengkap, 

jelas dan benar. 

4 



37 
 

 
J U N A I D A H  , 2015 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN, KOMUNIKASI DAN DISPOSISI MATEMATIS SISWA 
SMP MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

itu, dilanjutkan dengan uji keterbacaan kalimat yang terdapat dalam angket 

kepada siswa SMP yang terdiri atas 5 siswa. 

3.4.6 Lembar Observasi 

Dalam  penelitian ini menggunakan dua jenis lembar observasi, yaitu 

lembar observasi untuk menilai aktivitas guru dan lembar aktivitas yang 

menggambarkan aktivitas siswa dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Observasi dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Observasi ini bertujuan 

untuk mengetahui proses pembelajaran, interaksi, dan keaktifan siswa, serta 

kejadian dan kegiatan pembelajaran. Selain itu, observasi ini digunakan untuk 

melihat aktivitas atau kinerja guru (peneliti) dalam proses pembelajaran sehingga 

diperoleh gambaran pembelajaran yang dilakukan termasuk kekurangan atau 

hambatan dalam proses pembelajaran.  

3.4.7 Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan pada akhir penelitian.Wawancara ini selain berguna 

untuk mengevaluasi akhir dari penelitian juga berguna untuk melihat pendapat, 

perasaan, sikap dan minat siswa dalam pembelajaran yang telah diterapkan. 

Wawancara dilakukan secara tertulis dengan 11 pertanyaan mengenai bagaimana 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Untuk lebih jelas, format 

wawancara tertulis siswa dapat dilihat pada Lampiran B10. 

 

3.5 Teknik Analisis Instrumen 

Data yang dianalisis adalah data kuantitatif berupa hasil tes kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis siswa. Sedangkan data kualitatif berupa 

angket disposisi matematis siswa dan lembar observasi siswa yang  berkaitan 

dengan aktivitas dan pandangan siswa terhadap proses pembelajaran yang 

dilakukan menggunakan program SPSS  dan Microsoft Excel 2010. 

3.5.1 Tes Kemampuan Awal Matematis (KAM) 
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Data kemampuan awal matematis siswa diukur berdasarkan skor nilai tes 

kemampuan awal matematis yang diberikan guru sebelum pembelajaran. Soal 

yang diuji merupakan soal-soal yang menjadi prasyarat dari materi “Relasi dan 

Fungsi” serta “Persamaan Garis Lurus” yang terdiri dari 25 soal berbentuk pilihan 

ganda. Tes ini bertujuan untuk melihat kemampuan awal siswa serta untuk 

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok atas, tengah, dan bawah baik di kelas 

eksperimen maupun di kelas kontrol. 

Berdasarkan skor kemampuan awal matematis yang diperoleh, siswa 

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Kriteria pengelompokan KAM yang 

digunakan disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Pengelompokkan Siswa Berdasarkan  

Kemampuan Awal Matematis (KAM) 

Interval Kelompok 

KAM ≥  �̅� + s Atas 

�̅� –s ≤ 𝐾𝐴𝑀 < �̅� + 𝑠 Tengah  

KAM <�̅� − 𝑠 Bawah  

 Arikunto (2012 : 299) 

Keterangan: 

�̅� = rata-rata (mean) 

s = simpangan baku (standar deviasi) 

Hasil perhitungan  data kemampuan awal matematis siswa yang berada 

pada siswa kelompok atas, tengah, dan bawah pada kelas eksperimen dan kontrol 

dapat diamati dalam tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Banyaknya Siswa berdasarkan Kategori KAM  

(Kemampuan Awal Matematis) 

Kategori Kelas Total 

Eksperimen Kontrol 

Atas  4 6 10 

Tengah  31 20 51 

Bawah  4 13 17 
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Total 39 39 78 

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas terlihat bahwa siswa kelompok atas 

sebanyak 10 siswa, di kelompok tengah sebanyak 51 siswa, dan di kelompok 

bawah sebanyak 17 siswa. 

3.5.2 Tes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis 

Sebelum soal instrumen digunakan dalam penelitian, soal tersebut 

diujicobakan terlebih dahulu pada siswa yang telah  memperoleh materi yang 

bersesuaian dengan penelitian  ini yaitu siswa kelas IX SMP. Ujicoba dilakukan 

untuk mengetahui apakah tes tersebut telah memenuhi syarat instrumen yang baik 

atau belum, data yang diperoleh diuji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan 

tingkat kesukaran. 

a. Validitas Tes 

Ruseffendi (2010: 148) menyatakan bahwa suatu instrumen disebut 

valid bila instrumen itu, untuk maksud dan kelompok tertentu, mengukur apa 

yang semestinya diukur. Sejalan dengan hal tersebut, Suherman dan 

Kusumah (1990:  135), menyatakan suatu alat evaluasi disebut valid jika ia 

dapat mengevaluasi dengan tepat sesuatu yang dievaluasi itu. 

Uji validitas yang termasuk dalam validitas empiris yang digunakan 

pada penelitian ini adalah validitas butir soal dengan menggunakan korelasi 

item-total product moment. Rumus yang digunakan adalah korelasi Product 

Moment Pearson (Arikunto, 2009: 72), rumusnya dinyatakan sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2)(𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 

dengan, 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang 

dikorelasikan 

𝑁 = jumlah peserta tes 

𝑋 = skor butir soal 

𝑌 =  total skor 
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 Skor hasil uji coba tes kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis 

yang telah diperoleh,  selanjutnya dihitung nilai korelasinya menggunakan 

software ANATES ver 4.0.5. Hasil perhitungan nilai korelasi (𝑟𝑥𝑦) yang diperoleh 

akan dibandingkan dengan nilai kritis 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (nilai korelasi pada tabel R, 

terlampir), dengan tiap item tes dikatakan valid apabila memenuhi 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

pada  𝛼 = 0,05 dengan n=25 pada kemampuan pemahaman dan n =28 pada 

kemampuan komunikasi. Hasil validasi uji coba kemampuan pemahaman dan 

komunikasi disajikan pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Butir Soal Kemampuan Pemahaman dan  

No. Soal 
Pemahaman Matematis 

Koefisien (rxy) Kriteria 

1 0,63 Valid 

2 0,76 Valid 

3 0,62 Valid 

4 0,70 Valid 

5 0,89 Valid 

6 0,85 Valid 

Catatan:  rtabel (α = 5%) = 0,396 dengan n = 25     

 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Butir Soal Kemampuan Komunikasi Matematis 

No. Urut Koefisien (rxy) Kriteria  

1 0,74 Valid 

2 0,64 Valid 

3 0,75 Valid 

4 0,78 Valid 

5 0,89 Valid 

6 0,86 Valid 

Catatan: rtabel (α = 5%) = 0,374 dengan n = 28 

Berdasarkan Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 diatas terlihat bahwa butir tes 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis valid. 

b. Reliabilitas Tes 
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Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan (konsistensi) suatu tes, yaitu 

sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg 

atau konsisten. Untuk mencari reliabilitas butir soal tes berbentuk uraian 

menggunakan rumus yang dikenal dengan rumus Alpha (Arikunto, 2012: 

122), yaitu:  

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2

) 

dengan, 

𝑟11 =  koefisien reliabilitas 

𝑛 =  banyak butir soal (item) 

∑ 𝑠𝑖
2   =  jumlah varians skor setiap item 

𝑠𝑡
2 =  varians skor total 

Hasil perhitungan nilai koefisien korelasi (𝑟11 ) yang diperoleh 

akan dibandingkan dengan nilai kritis 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (nilai korelasi pada tabel R), 

dengan tes dikatakan  reliabel apabila memenuhi 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Dengan 

menggunakan Microsoft Excel 2010, maka diperoleh nilai reliabilitas 

seperti yang terlihat di tabel berikut: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Tes Pemahaman dan Komunikasi 

Matematis 

Kemampuan N r11 Klasifikasi 

Pemahaman Matematis 25 0,81 Sangat Tinggi 

Komunikasi Matematis 28 0,87 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tes kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis yang akan 

digunakan reliabel, sehingga kedua tes tersebut memenuhi karakteristik 

yang memadai untuk digunakan. 
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c. Daya pembeda Tes 

Daya pembeda butir soal adalah seberapa jauh kemampuan butir soal 

tersebut mampu membedakan antara testi yang mengetahui jawaban benar 

dengan yang tidak dapat menjawab soal tersebut (Suherman dan Kusumah, 

1990: 199). Sebuah soal dikatakan memiliki daya pembeda yang baik bila 

memang siswa yang pandai dapat mengerjakan dengan baik, sedangkan siswa 

kelompok rendah tidak dapat menyelesaikan soal tersebut dengan baik. Untuk 

menentukan daya pembeda digunakan rumus (Suherman, 2003: 160), yaitu: 

A

BA

JS

JBJB
DP


    dengan, 

DP  = daya pembeda 

JBA    =  jumlah skor kelompok atas 

JBB    =  jumlah skor kelompok bawah 

JSA    =  jumlah siswa kelompok atas 

Selanjutnya Suherman, (2003: 161) mengemukakan hasil perhitungan 

daya pembeda yang kemudian diinterpretasikan dengan klasifikasi sebagai 

berikut: 

Tabel 3.8 

Klasifikasi Koefisien Daya Pembeda 

Besarnya DP Interpretasi 

DP ≤ 0,00 Sangat Jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat Baik 

  

 Karena data dalam uji tes kemampuan pemahaman sebanyak 25 

siswa maka pengambilan sampel untuk analisis daya pembeda sebesar 27% 

siswa untuk kelompok atas dan 27% siswa untuk kelompok bawah. 

Perhitungan daya pembeda menggunakan software ANATES ver 4.0.5, dan 

diperoleh hasil pada tabel 3.9 berikut: 
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Tabel 3.9 

Hasil Uji Daya Pembeda Soal Kemampuan Pemahaman dan 

Komunikasi Matematis 

No. 

Soal 

Pemahaman Matematis Komunikasi Matematis 

DP Kriteria DP Kriteria  

1 0,31 Cukup 0,36 Cukup  

2 0,39 Cukup 0,57 Baik  

3 0,58 Baik 0,36 Cukup  

4 0,39 Cukup   0,51 Baik  

5 0,67 Baik  0,53 Baik  

6 0,44 Baik  0,35 Cukup  

 

d. Tingkat Kesukaran Tes 

Menurut Suherman (2003: 170), tingkat pada masing-masing butir soal 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐼𝐾 =
𝐽𝐵𝐴 + 𝐽𝐵𝐵

𝐽𝑆𝐴 + 𝐽𝑆𝐵
 

dengan, 

IK  =  indeks kesukaran  

JBA    =  jumlah skor kelompok atas 

JBB    =  jumlah skor kelompok bawah 

JSA    =  jumlah siswa kelompok atas 

JSB    =  jumlah siswa kelompok bawah 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran diinterpretasikan dengan 

menggunakan kriteria tingkat kesukaran butir soal  (Suherman,  2003: 170) 

pada tabel 3.10 berikut: 

Tabel 3.10 

Kriteria Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK = 0,00 Terlalu 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 Terlalu Mudah 

 

Selanjutnya hasil tingkat kesukaran tes kemampuan pemahaman dan 

komunikasi diperoleh menggunakan software ANATES ver 4.0.5 seperti yang 

terlihat pada tabel 3.11 berikut: 

 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Tes Kemampuan Pemahaman dan 

Komunikasi Matematis 

No. 

Soal 

Pemahaman Matematis Komunikasi Matematis 

IK Kriteria  IK Kriteria  

1 0,69 Sedang   0,65 Sedang  

2 0,67 Sedang  0,41 Sedang  

3 0,58 Sedang  0,50 Sedang  

4 0,23 Sukar  0,42 Sedang  

5 0,33 Sedang   0,26 Sukar  

6 0,22 Sukar  0,17 Sukar  

 

Tabel 3.11 di atas menunjukkan hasil analisis tingkat kesukaran tes 

kemampuan pemahaman matematis yang terdiri dari 2 soal dengan kriteria 

sukar dan 4 soal dengan kriteria sedang. Sama halnya dengan kemampuan 

pemahaman, tingkat kesukaran kemampuan komunikasi matematis juga 

terdiri dari 2 soal berkriteria sukar yaitu soal nomor 5 dan 6, dan 4 soal 

dengan kriteria sedang, yaitu soal nomor 1, 2, 3, dan 4. 

e. Pemilihan Butir Soal Tes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi 

Berdasarkan hasil analisis-analisis sebelumnya, maka butir-butir soal 

yang akan dijadikan instrumen tes kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis yang akan diberikan ketika penelitian disajikan pada Tabel 3.12 

berikut: 

Tabel 3.12  Pemilihan Butir Soal Tes Kemampuan Pemahaman 

dan Komunikasi Matematis 

Kemampuan 
No. 

Soal 

Validitas 
Reliabilitas 

Daya Pembeda Indeks Kesukaran 
Keterangan 

rxy Kriteria  DP Kriteria  IK Kriteria  



45 
 

 
J U N A I D A H  , 2015 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN, KOMUNIKASI DAN DISPOSISI MATEMATIS SISWA 
SMP MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

Pemahaman 

Matematis  

1 0,63 Valid 0,81 

 

Kriteria: 

Sangat 

Tinggi 

 

0,31 Cukup 0,69 Sedang   Dipakai 

2 0,76 Valid 0,39 Cukup 0,67 Sedang  Dipakai 

3 0,62 Valid 0,58 Baik 0,58 Sedang  Dipakai 

4 0,70 Valid 0,39 Cukup   0,23 Sukar  Dipakai 

5 0,89 Valid 0,67 Baik  0,33 Sedang   Dipakai 

6 0,85 Valid 0,44 Baik  0,22 Sukar  Dipakai 

Komunikasi 

Matematis  

1 0,74 Valid 0,87 

 

Kriteria: 

Sangat 

Tinggi 

 

0,36 Cukup  0,65 Sedang  Dipakai 

2 0,64 Valid 0,57 Baik  0,41 Sedang  Dipakai 

3 0,75 Valid 0,36 Cukup  0,50 Sedang  Dipakai 

4 0,78 Valid 0,51 Baik  0,42 Sedang  Dipakai 

5 0,89 Valid 0,53 Baik  0,26 Sukar  Dipakai 

6 0,86 Valid 0,35 Cukup  0,17 Sukar  Dipakai 

3.5.3 Skala Disposisi Matematis 

Instrumen untuk mengukur disposisi matematis siswa dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan skala disposisi matematis siswa. Siswa diminta 

untuk memberikan jawaban dengan memberi tanda “√” pada hanya satu pilihan 

jawaban yang telah tersedia. Terdapat lima opsi pilihan yaitu Sangat Sering (SS), 

Sering (S), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan Jarang Sekali (JS). Pernyataan-

pernyataan yang diberikan bersifat tertutup, mengenai pendapat siswa yang terdiri 

dari pernyataan-pernyataan positif dan negatif.  

Instrumen penelitian, dilakukan uji coba validitas item, dan reliabilitas 

terhadap 31 siswa di salah satu SMP Negeri di Bandung. Proses perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010. Hasil perhitungan 

pemberian skor setiap kategori SS, S, KD, JR, JS dapat dilihat pada Lampiran C5.  

Selanjutnya, pengolahan uji validitas dan reliabilitas skala disposisi 

matematis dilakukan dengan menggunakan software SPSS 20 pada  𝛼 = 0,05. 

Adapun hasil uji coba skala disposisi matematis ditunjukkan dalam tabel 3.13 dan 

3.14 berikut: 

Tabel 3.13 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Disposisi Matematis Siswa 

Cronbach's Alpha n of Items Keterangan 

0,942 32 Reliabel 
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Tabel 3.13 menunjukkan hasil uji reliabilitas skala disposisi berada pada 

kriteria sangat tinggi dengan banyaknya item 32 pernyataan. Selanjutnya hasil uji 

validitas dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut: 

Tabel 3.14 

Hasil Validasi Skala Disposisi Matematis 

No. 

Item 

Koefisien 

Korelasi 

Keterangan No. 

Item 

Koefisien 

Korelasi 

Keterangan 

1 0,585 Valid 17 0,690 Valid 

2 0,586 Valid 18 0,594 Valid 

3 0,762 Valid 19 0,378 Valid 

4 0,426 Valid 20 0,585 Valid 

5 0,762 Valid 21 0,762 Valid 

6 0,585 Valid 22 0,762 Valid 

7 0,762 Valid 23 0,426 Valid 

8 0,762 Valid 24 0,747 Valid 

9 0,426 Valid 25 0,621 Valid 

10 0,762 Valid 26 0,747 Valid 

11 0,690 Valid 27 0,747 Valid 

12 0,762 Valid 28 0,128 Tidak Valid 

13 0,426  Valid 29 0,621 Valid 

14 0,690 Valid 30 0,686 Valid 

15 0,594 Valid 31 0,395 Valid 

16 0,585 Valid 32 0,747 Valid 

Berdasarkan Tabel 3.14 terlihat dari 32 item yang digunakan, terdapat satu 

item  yang tidak valid yaitu item 28.  Item tersebut tidak digunakan dalam 

penelitian ini. Sehingga item yang digunakan sebanyak 31 item. Pengolahan skala 

disposisi matematis secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran C6. 

 

3.5.4 Lembar Observasi 

Data hasil observasi yang di analisis adalah aktivitas guru dan 

aktivitas/kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Lembar observasi  guru dan 

siswa berupa item  pernyataan dengan  lima skala penilaian: (1) sangat kurang, (2) 

kurang, (3) cukup, (4) baik, dan (5) sangat baik. Untuk mengolah data hasil 

observasi  aktivitas guru dilakukan dengan menghitung persentase (P)  antara lain: 
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𝑃 =  
𝑄

𝑅
𝑥 100% 

Keterangan: 

P : Persentase skor aktivitas  

Q : Rataan skor kolektif yang diperoleh pada satu aktivitas 

R : Skor maksimum dari suatu aspek aktivitas, yaitu 5. 

Selanjutnya, dilakukan pengklasifikasian berdasarkan kriteria (Abdullah, 

2013: 38) yang disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.15 

Klasifikasi Data Skor  Skala Aktivitas 

Persentase Skor Interpretasi 

80% ≤ 𝑃 < 100% Sangat Baik 

60% ≤ 𝑃 < 80% Baik 

40% ≤ 𝑃 < 60% Cukup 

20% ≤ 𝑃 < 40% Kurang 

0% ≤ 𝑃 < 20% Sangat Kurang 

3.6 Prosedur Penelitian 

Berikut ini adalah tahapan – tahapan yang dilakukan dalam  penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah 

Penyusunan Bahan Ajar 

Penyusunan Instrumen 

Uji Coba Instrumen 

Analisis validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda, dan Tingkat Kesukaran 

Pelaksanaan Penelitian 

Tes Kemampuan Awal 

Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 

Kontekstual 

Pembelajaran Biasa 

Tes Akhir (Post test) 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Perlakuan Pembelajaran 
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Gambar 3.1 Tahapan dalam Penelitian 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang berkaitan dengan kemampuan awal matematika siswa 

dikumpulkan melalui tes kemampuan awal matematis berupa soal-soal yang 

menjadi prasyarat pada materi yang akan diteliti. Untuk data kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis dikumpulkan melalui pretes dan postes. 

Pretes diberikan pada kedua kelas sampel sebelum diberi perlakuan, sedangkan 

postes diberikan pada kedua kelas sampel setelah diberikan perlakuan. 

Selanjutnya, data yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran siswa 

dikumpulkan melalui observasi dan wawancara,  dan data disposisi matematis 

siswa melalui angket skala  sikap yang diberikan kepada siswa.  

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian  ini adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Untuk itu pengolahan terhadap data yang telah dikumpulkan, dilakukan 

secara kualitatif dan kuantitatif. 

3.8.1 Analisis Data Kualitatif 

Data-data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil 

wawancara dan observasi diolah secara deskriptif dan hasilnya dianalisis melalui 

laporan penulisan essay yang menyimpulkan kriteria, karakteristik serta proses 

yang terjadi dalam pembelajaran.  

3.8.2 Analisis Data Kuantitatif 



49 
 

 
J U N A I D A H  , 2015 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN, KOMUNIKASI DAN DISPOSISI MATEMATIS SISWA 
SMP MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Data-data kuantitatif diperoleh dalam bentuk hasil uji instrumen, data 

pretes, postes, gain kemampuan pemahaman dan komunikasi serta skala disposisi 

matematis siswa. Data hasil uji instrumen diolah dengan software ANATES ver 

4.0.5 untuk memperoleh validitas, reliabilitas, daya pembeda serta derajat 

kesulitan soal. Sedangkan data hasil skala disposisi matematis siswa diolah 

dengan bantuan program Microsoft Excel,  dan IBM SPSS Statistics 20.  

3.8.3 Tes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis 

Hasil tes kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis digunakan 

untuk menelaah peningkatan dan pencapaian kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis siswa yang belajar melalui pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Data yang 

diperoleh dari hasil tes kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis diolah 

melalui tahapan sebagai berikut: 

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

penskoran yang digunakan. 

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

dengan skor ideal dikalikan 100. 

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

kontrol. 

4) Menentukan skor peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

dengan rumus gain ternormalisasi (Meltzer, 2002) yaitu: 

Normalized gain =
posttest score − pretest score 

maximum possible score − pretest score
 

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi (Hake, 1999) sebagai berikut: 

Tabel 3.16 

Klasifikasi Gain Ternormalisasi 

Besarnya Gain (g) Klasifikasi 

g ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 
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g < 0,30 Rendah 

 

Dalam melakukan pengolahan data dengan bantuan IBM SPSS 

Statistics 20, ditetapkan terlebih dahulu taraf signifikansinya sebesar 

𝛼 = 0,05. Sebelum menguji hipotesis melalui uji statistik dilakukan 

terlebih dahulu uji normalitas distribusi data dan homogenitas variansi.  

5) Melakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan data  skor pretes, 

postes dan gain kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Apabila data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal, maka pengujian dilakukan ke uji 

parametrik. Dan sebaliknya jika data yang berdistribusi tidak normal, maka 

dilakukan pengujian non-parametrik Mann-Whitney yang merupakan uji 

non-parametrik paling kuat sebagai pengganti uji-t. Pengujian dilakukan 

dengan Software IBM  statistics  SPSS 20. Adapun rumusan hipotesis 

statistiknya antara lain: 

Ho: Data yang berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1: Data berasal dari populasi berdistribusi tidak normal    

Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

Jika nilai Sig. (p-value) < α (α =0,05), maka Ho ditolak. 

Jika nilai Sig. (p-value) ≥ α (α =0,05), maka Ho diterima. 

6) Menguji homogenitas varians skor pretes, postes dan gain kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis menggunakan uji Levene dengan 

bantuan software IBM Statistics SPSS 20. Pengujian homogenitas 

merupakan pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah 

distribusi atau lebih dengan tujuan apakah data mempunyai varians yang 

homogen atau tidak. Apabila variansi homogen, maka pengujian dilakukan 

dengan uji-t. Dan sebaliknya jika variansi tidak homogen, maka pengujian 

dilakukan dengan uji-t’.  Adapun hipotesis statistika yang akan diuji adalah: 

𝐻0 ∶  𝜎𝑥
2 = 𝜎𝑦

2 
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𝐻1 ∶  𝜎𝑥
2 ≠ 𝜎𝑦

2 

Keterangan: 

𝜎𝑥
2  : varians nilai tes matematika pada kelompok eksperimen 

𝜎𝑦
2        : varians nilai tes matematika pada kelompok kontrol 

𝐻0          : varians kedua kelompok homogen 

𝐻1          : varians kedua kelompok tidak homogen 

Kriteria  pengujian homogenitas yaitu jika 𝑆𝑖𝑔 (𝑝) > 𝛼 = 0,05 , dapat 

disimpulkan varians kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen. Dalam 

hal lainnya 𝐻0 ditolak.  

7) Uji Perbedaan Rataan 

Untuk skor N-Gain kemampuan pemahaman dan komunikasi yang 

berdistribusi normal dan homogen maka dapat menggunakan uji perbedaan 

rataan dengan uji-t (Independent Sample T-test).  

8) Anova Dua Jalur 

Selanjutnya, dilakukan uji ANOVA dua jalur dengan syarat data 

berdistribusi normal dan homogen.  Jika terdapat paling sedikit satu data yang 

tidak berdistribusi normal maka pengujian menggunakan ANOVA dua jalur tidak 

dapat dilaksanakan dan analisis data hanya dilakukan secara kualitatif 

(Prabawanto, 2012: 204).  Adapun hipotesisnya adalah: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan 

KAM terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematis. 

H1: Terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan KAM 

terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematis. 

Hipotesis kemampuan komunikasi yang diuji adalah:  

H0: Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan 

KAM terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis. 

H1: Terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan KAM 

terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis. 
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Kriteria pengujian hipotesis adalah: 

Jika Sig < α maka H0 ditolak, α = 0,05 

Jika Sig ≥ α maka H0 diterima, α = 0,05 

 

3.8.4 Disposisi Matematis 

Skala dipsosisi terdiri dari 31 butir pernyataan yang diberikan kepada 

siswa setelah pembelajaran, baik di kelas eksperimen yang memperoleh 

pendekatan kontekstual maupun di kelas kontrol dengan pembelajaran biasa. 

Pernyataan terbagi ke dalam 5 katergori, yaitu Sangat Sering (SS), Sering (S), 

Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan Jarang Sekali (JR). Tabel berikut 

menyajikan penskoran skala disposisi matematis siswa: 

Tabel 3.17 

Pembobotan Skala Disposisi Matematis Siswa 

Arah Pernyataan SS S KD JR JS 

Positif 5 4 3 2 1 

Negarif 1 2 3 4 5 

 

Selanjutnya, untuk menjawab hipotesis “apakah disposisi matematis  yang 

memperoleh pembelajaran kontekstual  lebih baik daripada disposisi matematis 

siswa yang  memperoleh pembelajaran biasa” maka dilakukan uji  perbedaan 

rataan dengan uji non-parametrik Mann-Whitney karena jenis skala ordinal. 

Ruseffendi (2012: 499) menyatakan bahwa uji Mann-Whitney adalah uji non-

parametrik yang cukup kuat sebagai pengganti uji-t, dan asumsi yang 

mendasarinya ialah jenis skalanya paling tidak ordinal, sedangkan normalnya 

distribusi dan homogenitasnya variansi tidak perlu. Uji non-parametrik Mann-

Whitney dilakukan dengan bantuan software IBM Statistics SPSS 20 dengan taraf 

signifikan 0,05. 

 

3.9 Alur Uji Statistik 
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Gambar 3.2 

Alur Uji Statistik 

 

 

 

3.10 Alur Uji Anova Dua Jalur 
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Gambar 3.3 

Alur Uji Anova Dua Jalur 
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