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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan pendekatan concrete-representational-abstract 

(ITCRA) terhadap kemampuan pemecahan masalah dan adversity quotient (AQ) 

matematis siswa, sehingga pada penelitian ini digunakan dua kelas yaitu sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen belajar dengan 

pembelajaran ITCRA, sedangkan kelas kontrol belajar dengan pembelajaran 

konvensional. Disebabkan penelitian ini dilakukan di sekolah, maka peneliti tidak 

mungkin membentuk dua kelas secara acak, sehingga pada penelitian ini peneliti 

menggunakan kelas yang telah terbentuk sebelumnya dan keadaan subjek diterima 

sebagaimana adanya, maka desain yang digunakan pada penelitian ini adalah 

“quasi experiment”.  

Penelitian ini menggunakan nonequivalent control-group design, dimana 

kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak diambil melalui prosedur acak. Untuk 

kemampuan pemecahan masalah, desain yang disajikan adalah sebagai berikut:  

Kelas Eksperimen : O        X   O 

Kelas Kontrol  : O   O    

Sedangkan untuk adversity quotient (AQ) matematis, karena tidak 

dilakukan preresponse untuk kedua kelas, maka desain penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

Kelas Eksperimen :         X   O 

Kelas Kontrol  :    O   

Keterangan: 

O : Pengukuran kemampuan pemecahan masalah dan 

adversity quotient siswa pada waktu sebelum dan 

sesudah pembelajaran.  
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X : Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan concrete-representational-abstract 

(ITCRA) 

: Subjek tidak dikelompokkan secara acak 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

Menurut Sugiyono (2013) populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

di SMPN 1 Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat tahun ajaran 2014/2015. 

Alasan penulis memilih kelas VIII karena perkembangan kognitif siswa SMP 

berada pada masa awal transisi antara berpikir konkret ke berpikir abstrak, 

sehingga proses berpikir abstrak siswa belum bisa maksimal (Suparno, 2001), 

sehingga diperlukan pendekatan CRA untuk menjembatani siswa dari berpikir 

konkret ke berpikir abstrak. Berdasarkan hasil penelitian juga mengungkapkan 

kemampuan pemecahan masalah dan adversity quotient siswa kelas VIII masih 

belum optimal sehingga diperlukan pembelajaran inkuiri terbimbing untuk 

membiasakan siswa berjuang memecahkan masalah.  

Di samping itu, siswa tersebut merupakan kelompok yang dirasa siap 

untuk menerima perlakukan penelitian ini baik secara waktu maupun materi 

yang tersedia. Berdasarkan kemampuan siswanya, SMPN 1 Padang Panjang 

berada pada kategori sedang, sehingga diharapkan mampu menerima perlakuan 

yang diberikan pada penelitian ini. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013). Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel acak bertujuan), 

yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. 

Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan yang diperoleh dari guru dan 
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kelas yang mendapatkan izin adminitratif dari pihak sekolah. Tujuan dilakukan 

pengambilan sampel seperti ini adalah agar penelitian dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien terutama dalam hal pengawasan, kondisi subjek 

penelitian, waktu penelitian yang ditetapkan, kondisi tempat penelitian serta 

prosedur perizinan.  

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A dan VIII B di 

SMPN 1 Padang Panjang. Dari dua kelas tersebut kemudian dipilih secara acak 

kelas yang menjadi kelompok kontrol dan kelas yang menjadi kelompok 

eksperimen. Terpilih kelas VIII A sebagai kelompok kontrol dan kelas VIII B 

sebagai kelompok eksperimen, masing-masing berjumlah 34 dan 32 siswa.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang akan menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Pada penelitian ini variabel yang digunakan  terdiri  

dari  variabel bebas (X), variabel terikat (Y), dan variabel kontrol (Z). 

a. Variabel Bebas (X) 

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat. Variabel bebas ini dapat disebut sebagai variabel sebab. 

Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi variabel bebas (X) pada 

penelitian ini yaitu: (a) pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan 

concrete-representational-abstract (ITCRA) yang diberikan pada kelas 

eksperimen, (b) pembelajaran kovensional yang diberikan kepada  kelas  

kontrol. 

b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karen adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Berdasarkan pengertian 

tersebut maka yang menjadi variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah 

kemampuan pemecahan masalah dan adversity quotient matematis (AQ) siswa. 
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c. Variabel  Kontrol (Z) 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi 

oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan peneliti, 

bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan (Sugiyono, 

2013). Variabel kontrol (Z) pada penelitian ini adalah kemampuan awal 

matematika siswa (tinggi, sedang, rendah). 

d. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian 

Untuk mempermudah melihat bagaimana keterkaitan antar-variabel, 

berikut ini disajikan keterkaitan antar-variabel untuk masing-masing rumusan 

masalah. 

Tabel  3.1 Keterkaitan antar Variabel Bebas, Terikat dan Kontrol 

Kemampuan yang diukur 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Adversity Quotient 

Model Pembelajaran IC PK IC PK 

Kemampuan Awal 

Matematika 

Tinggi  PMTIC PMTPK   

Sedang  PMSIC PMSPK 

Rendah PMRIC PMRPK 

 PMIC PMPK AQIC AQPK 

Keterangan: 

IC  : Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan pendekatan Concrete-       

Representational-Abstract (ITCRA)  

PK :  Pembelajaran dengan model konvensional 

Contoh:  

PMTIC adalah kemampuan pemecahan masalah siswa kemampuan awal tinggi 

yang pembelajarannya IT dengan pendekatan CRA. 

PMIC  adalah kemampuan pemecahan masalah siswa yang pembelajarannya 

IT dengan pendekatan CRA.  

PMPK adalah kemampuan pemecahan masalah siswa yang pembelajarannya 

konvensional 

AQIC adalah adversity quotient siswa yang pembelajarannya IT dengan 

pendekatan CRA. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis instrumen 

yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes terdiri dari pretes dan 

postes kemampuan pemecahan masalah matematis, sedangkan instrumen non-tes 

terdiri dari hasil kemampuan awal matematis (KAM) siswa yang diperoleh dari 

guru berupa hasil ulangan harian dan ujian tengah semester, angket adversity 

quotient matematis siswa, lembar observasi yang memuat indikator-indikator 

aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran, dan pedoman wawancara siswa. 

Berikut ini merupakan uraian dari instrumen yang digunakan. 

 

3.4.1 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes tertulis yang terdiri dari 5 soal dalam bentuk uraian yang 

terdiri dari tes awal (pretes) dan tes akhir (postes). Tes disusun berdasarkan pokok 

bahasan yang dipelajari siswa kelas VIII SMP semester genap yaitu materi 

Lingkaran. Tes ini dalam bentuk uraian karena disesuaikan dengan maksud 

penelitian ini yang lebih mengutamakan proses daripada hasil. Tes dalam bentuk 

uraian dapat mendorong siswa untuk berani mengungkapkan pendapat dan 

memberi kesempatan siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa 

dan caranya sendiri.  

Soal pretes dan postes yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol ekuivalen/relatif sama. Pretes merupakan soal-soal tes yang diberikan di 

awal pertemuan untuk mengukur kemampuan awal pemecahan masalah 

matematis siswa. Selain itu, pretes juga digunakan sebagai tolak ukur peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis sebelum mendapatkan pembelajaran 

dengan metode yang akan diterapkan, sedangkan postes dilakukan untuk 

mengetahui perolehan skor kemampuan pemecahan masalah dan ada tidaknya 

pengaruh yang signifikan setelah mendapatkan pembelajaran dengan metode 

pembelajaran yang akan diterapkan. Pemberian tes pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara 
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siswa yang mendapat pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan 

concrete-representational-abstract (ITCRA) maupun pembelajaran konvensional 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa.  

Penyusunan tes diawali dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Menyusun kisi-kisi soal yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar 

dan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis, nomor soal, 

indikator soal, serta soal yang dapat dilihat pada Lampiran B. 

2) Menyusun soal beserta alternatif jawaban dari masing-masing butir soal untuk 

memberikan penilaian yang objektif yang dapat dilihat pada Lampiran B. 

Kriteria pemberian skor untuk soal-soal pemecahan masalah matematis 

berpedoman kepada Schoen dan Ochmke (Musriandi, 2013) sebagai berikut: 

Tabel  3.2 Pemberian Skor Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Skor 
Memahami 

masalah 

Membuat rencana 

pemecahan masalah 

Melakukan 

perhitungan 

Memeriksa 

kembali 

0 Salah 

menginterpretasik

an atau salah 

sama sekali 

Tidak ada rencana, 

membuat rencana yang 

tidak relevan 

Tidak melakukan 

perhitungan 

Tidak ada 

pemeriksaan atau 

tidak ada 

keterangan lain 

1 Salah 

menginterpretasi 

sebagian soal, 

mengabaikan 

kondisi soal 

Membuat perencanaan 

yang tidak dapat 

dilaksanakan atau 

sebagian kecil 

perencanaan benar  

Penulisan salah, 

perhitungan salah, 

hanya sebagian kecil 

jawaban yang benar. 

Ada pemeriksaan, 

tetapi tidak tuntas 

2 Memahami 

masalah dalam 

soal dengan 

lengkap; 

mengidentifikasi 

masalah secara 

tepat 

Membuat rencana yang 

benar, tetapi hanya 

sebagian 

Hanya sebagian 

prosedur yang benar 

Pemeriksaan 

dilakukan untuk 

melihat kebenaran 

proses 

3  Membuat sebagian besar 

rencana yang benar, 

tetapi belum lengkap 

sampai menemukan 

hasil 

Melakukan prosedur 

yang benar dan 

mungkin 

menghasilkan 

jawaban benar, tetapi 

salah perhitungan 

atau sebagian besar 

prosedur benar. 

 

4  Membuat rencana sesuai 

dengan prosedur dan 

mengarah pada solusi 

yang benar 

Melakukan proses 

yang benar dan 

mendapatkan hasil 

yang benar 
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 Skor maksimal 2 Skor maksimal 4 Skor maksimal 4 Skor maksimal 2 

Data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian, karena 

data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat 

pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya 

hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya data, tergantung dari baik tidaknya 

instrumen pengumpul data. Oleh karena itu, perlu dilakukan ujicoba terhadap 

instrumen tes sebelum digunakan. Uji coba dilakukan pada siswa yang telah 

mendapatkan materi yang akan disampaikan. Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran instrumen 

tersebut.  

3.4.1.1 Validitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Suatu instrumen dikatakan valid (absah atau sahih) apabila instrumen 

tersebut mampu untuk mengevaluasi/ mengukur apa yang seharusnya dievaluasi 

(Sugiyono, 2013). Oleh karena itu untuk menentukan validitas suatu alat evaluasi 

hendaknya dilihat dari berbagai aspek diantaranya validitas isi dan validitas muka. 

1) Validitas Muka dan Isi 

Menurut Suherman (2003) validitas muka dilakukan dengan melihat dari 

sisi muka atau tampilan dari instrumen itu sendiri, sedangkan validitas isi 

berkenaan dengan keshahihan instrumen tes dengan materi yang akan ditanyakan, 

baik tiap soal maupun menurut soalnya secara keseluruhan. Validitas muka dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melihat apakah kalimat atau kata-kata dari soal tes 

yang digunakan sudah tepat dan layak digunakan sehingga tidak menimbulkan 

tafsiran lain termasuk kejelasan gambar dan soal. Dan validitas isi instrumen tes 

dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen 

dengan materi pelajaran yang diajarkan serta melihat kesesuaian indikator dengan 

kemampuan yang diamati. 

Validitas muka dan isi dalam penelitian ini dilakukan dengan meminta 

pertimbangan ahli (judgment) yang berkompeten dengan kemampuan dan materi 

yang dipelajari, dalam hal ini yang bertindak sebagai ahli adalah seorang dosen 

pembimbing yang ahli dalam bidang matematika, dosen geometri, guru 
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matematika SMPN 1 Padang Panjang dan teman sejawat peneliti yang 

berpengalaman sebagai guru matematika di salah satu SMP Negeri di Bandung. 

Untuk mendapatkan kesimpulan apakah hasil timbangan para penimbang 

tersebut sama atau tidak, dilakukan analisis menggunakan statistik Uji Q-Cochran 

dengan bantuan software SPSS versi 17. Hipótesis yang diuji adalah: 

H0 : para penimbang memberikan pertimbangan yang seragam atau sama. 

H1 : para penimbang memberikan pertimbangan yang tidak seragam atau berbeda. 

Dengan kriteria keputusan yang digunakan, jika nilai asymp.sig > α (α = 0,05) 

maka Ho diterima, pada kondisi lain Ho ditolak. Hasilnya dapat dilihat pada 

Lampiran C. Berikut adalah ringkasan hasil uji Q-Cochran. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Teoritis Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Aspek Asym. Sig Keputusan Uji Kesimpulan 

Validitas Muka 0,836 H0 diterima Para penimbang 

memberikan 

pertimbangan yang 

seragam atau sama. 

Validitas Isi 0,836 H0 diterima Para penimbang 

memberikan 

pertimbangan yang 

seragam atau berbeda 

 

Berdasarkan pertimbangan para ahli maka dilakukan revisi pada soal-soal 

yang diajukan. Revisi yang dilakukan berdasarkan saran-saran yang diberikan 

oleh para penimbang, yaitu memperbaiki bahasa soal, memperbaiki gambar yang 

kurang jelas, dan menurunkan tingkat kesulitan beberapa soal, dan mengganti 

soal.  

2) Validitas Butir Soal 

Untuk memperoleh validitas butir soal, selanjutnya soal tes kemampuan 

pemecahan masalah diujicobakan kepada siswa kelas IX SMPN 1 Padang 

Panjang. Data yang diperoleh dari hasil ujicoba dianalisis untuk mengetahui 

karakteristik soal atau butir soal secara empiris. Data tersebut dapat dilihat pada 

Lampiran C. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data hasil ujicoba yaitu 

Teori Respon Butir/Model Rasch (atau Item Response Theory, IRT). Analisis data 

dengan model Rasch dilakukan dengan bantuan software Winstep 3.73. 
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Untuk melihat validitas butir soal digunakan Model Rasch. Uji validitas 

ini dilakukan dengan bantuan software Winstep 3.73. Hal yang dilihat adalah 

berdasarkan nilai Outfit Mean Square (MNSQ), Outfit Z-Standard (ZSTD), dan 

Point Measure Correlation (Pt Mean Corr). Dengan kriteria menurut Sumintono 

& Widhiarso (2014) sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kriteria Validitas Item Tes 

Nilai Interval Penerimaan 

Output Mean Square (MNSQ) 0,5 < MNSQ < 1,5 

Out-fit Z-Standard (ZSTD) - 2,0 < ZSTD < +2,0 

Point Measure Correlation (Pt Mean Corr) 0,4 < Pt Mean Corr < 0,85 

 

Bila butir tes kemampuan pemecahan masalah matematis memenuhi 

setidaknya dua kriteria di atas, maka butir soal atau pernyataan tersebut dapat 

digunakan, dengan kata lain butir tesebut valid. Hasil yang diperoleh dari uji 

validitas tes kemampuan pemecahan masalah matematis adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

No Soal 
Outfit 

MNSQ 

Outfit 

ZSTD 

Pt Mean 

Corr 
Kesimpulan Keterangan 

1 0,52 -1,2 0,77 Diterima  Digunakan 

2 0,46 -1,9 0,80 Diterima Digunakan 

3 1,50 1,5 0,78 Diterima Digunakan 

4 1,27 1,1 0,80 Diterima Digunakan 

5 0,71 -1,2 0,78 Diterima Digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 3.5 terlihat bahwa semua soal kemampuan pemecahan 

masalah matematis valid, dimana untuk soal nomor 1, 2, dan 3 nilai MNSQ, 

ZSTD, dan Pt Mean Corr memenuhi kriteria sedangkan untuk soal nomor 4 dan 5 

nilai  ZSTD dan Pt Mean Corr memenuhi kriteria. Artinya semua soal 

kemampuan pemecahan masalah layak digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa pada penelitian ini. 

 

3.4.1.2 Reliabilitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Reliabilitas merupakan ketetapan hasil tes. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap (Arikunto, 2012).  Hasil pengukuran harus sama (relatif sama) 
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jika pengukurannya diberikan pada subjek yang sama meskipun dilakukan oleh 

orang yang berbeda, waktu yang berlainan, dan tempat yang berbeda pula. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung reliabilitas tes ini adalah rumus Alpha yaitu: 

    [
 

(   )
]     

∑  
 

  
    

Keterangan: 

r11 =  Reliabilitas instrumen 

∑ i
2
 =  Jumlah varians skor suatu butir tes 

 t
2  

=  Varians total 

n =  Banyaknya butir tes 
3  

Selain reliabilitas tes, pada Model Rasch juga terdapat reliabilitas item. Kriteria 

reliabilitas tes dan reliabilitas item yang digunakan adalah kriteria yang diberikan 

oleh Sumintono & Widhiarso (2014) yang dimodifikasi, yaitu: 

Tabel 3.6 Klasifikasi Nilai Test Reliability 

Nilai Alpha Cronbach Klasifikasi 

0,00 ≤  r11 ≤ 0,50 Buruk 

0,50 ≤ r11 < 0,60 Jelek 

0,60 ≤ r11 < 0,70 Cukup 

0,70 ≤ r11 < 0,80 Bagus 

0,80 ≤ r11 < 1,00 Bagus Sekali 

 

Tabel 3.7 Klasifikasi Nilai Item Reliability 

Nilai Item Reliability Klasifikasi 

              Lemah 

              Cukup 

             Bagus 

              Bagus Sekali 

              Istimewa 

 

Hasil perhitungan reliabilitas dari soal tes kemampuan pemecahan masalah 

matematis yang telah di uji cobakan selengkapnya dapat dilihat  pada Lampiran C.  

Rangkuman hasil uji reliabilitas tes kemampuan pemecahan masalah matematis 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.8 Reliabilitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Nilai Reliabilitas Klasifikasi 

Reliabilitas Tes 0,78 Bagus Sekali 
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Reliabilitas Item 0,96 Bagus 

 

Berdasarkan Tabel 3.8 terlihat bahwa soal tes kemampuan pemecahan 

masalah matematis memiliki reliabilitas bagus dengan r11 = 0,78. Artinya, soal-

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

kembali kepada siswa. Di samping itu, diperoleh juga nilai reliabilitas item yaitu 

0,96 yang termasuk dalam kategori istimewa. Artinya butir soal kemampuan 

pemecahan masalah matematis akan memberikan hasil yang hampir sama jika 

diujikan kembali kepada siswa. 

 

3.4.1.3 Tingkat Kesukaran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Arikunto (2012) menyatakan bahwa “soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar”. Soal yang terlalu mudah tidak 

memberikan tantangan bagi siswa. Soal yang terlalu sukar dapat menyebabkan 

siswa putus asa dan tidak bersemangat dalam mengerjakan soal. Pada software 

Winstep 3.73 tingkat kesukaran soal dapat dilihat dari nilai logit item (measure). 

Soal diurutkan dari tingkat kesulitan tersulit hingga termudah. Berikut ini urutan 

tingkat kesulitan tes kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Tabel 3.9 Tingkat Kesulitan Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis 

Item Measure 

3 65,76 

4 54,34 

5 50,41 

2 39,82 

1 39,67 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa soal nomor 3 

merupakan soal tersulit atau soal yang paling sedikit siswa dapat mengerjakannya. 

Diikuti dengan soal nomor 4, 5, dan 2. Soal termudah atau soal yang paling 

banyak siswa dapat mengerjakannya adalah soal nomor 1. 

 

3.4.2 Angket Adversity Quotient Matematis 
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Skala adversity quotient matematis siswa ini digunakan untuk mengetahui 

adversity quotient matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

setelah pembelajaran. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala 

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata antara lain: Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang (J), dan 

Sangat Jarang (SJ).  Pilihan jawaban netral (ragu-ragu) tidak digunakan untuk 

menghindari jawaban aman dan mendorong siswa untuk melakukan keberpihakan 

jawaban.  

Variabel yang akan diukur dengan skala Likert dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan. Jawaban atau respon dari 

setiap pernyataan yang menggunakan berbentuk skala dengan tingkatan dari satu 

sampai empat. Untuk memperoleh angket yang baik, angket terlebih dahulu 

diujicobakan untuk menilai validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran skala 

adversity quotient. Sebelum angket  adversity quotient matematis diuji coba 

secara empiris, pada soal angket dilakukan pengujian validitas isi dan validitas 

muka. 

Validitas muka dan isi dalam penelitian ini dilakukan dengan meminta 

pertimbangan ahli (judgment) yang berkompeten dengan kemampuan dan materi 

yang dipelajari, dalam hal ini yang bertindak sebagai ahli adalah dosen 

pembimbing dan dosen psikologi yang ahli dalam pembuatan instrumen. Setelah 

validasi ahli dilaksanakan dan diperoleh saran dari ahli mengenai isi dan desain 

instrumen angket, hasil validasi tersebut dijadikan dasar untuk merevisi instrumen 

angket. 

3.4.2.1 Validitas Angket Adversity Quotient Matematis 

Validitas butir pernyataan angket adversity quotient matematis dilihat 

menggunakan model rasch dengan bantuan winstep. Sama halnya dengan butir tes 

kemampuan pemecahan masalah matematis, kriteria yang digunakan dalam 

menentukan validitas instrumen angket adalah berdasarkan nilai Outfit Mean 

Square (MNSQ), Outfit Z-Standard (ZSTD), dan Point Measure Correlation (Pt 
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Mean Corr) yang dapat dilihat pada Tabel 3.6. Hasil uji validitas butir angket 

adversity quotient matematis adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.10 Hasil Uji Validitas Angket Adversity Quotient Matematis 

Ítem  
Outfit 

MNSQ 

Outfit 

ZSTD 

Pt Mean 

Corr 
Kesimpulan Keterangan 

1 0,95 -0,1 0,26 Diterima Digunakan 

2 0,59 -1,9 0,62 Diterima Digunakan 

3 1,27 1,1 0,14 Diterima Digunakan 

4 0,71 -1,2 0,56 Diterima Digunakan 

5 0,70 -1,3 0,38 Diterima Digunakan 

6 0,77 -0,8 0,64 Diterima Digunakan 

7 0,98 0,0 0,36 Diterima Digunakan 

8 1,12 0,5 0,38 Diterima Digunakan 

9 1,10 0,4 0,26 Diterima Digunakan 

10 0,60 -1,8 0,41 Diterima Digunakan 

11 1,17 0,7 0,41 Diterima Digunakan 

12 1,41 1,6 0,23 Diterima Digunakan 

13 1,10 0,5 0,38 Diterima Digunakan 

14 1,76 2,6 0,01 Tidak diterima Tidak digunakan 

15 0,94 -0,1 0,46 Diterima Digunakan 

16 1,55 2.0 0,29 Tidak diterima Tidak digunakan 

17 1,16 0,7 0,45 Diterima Digunakan 

18 1,36 1,4 0,15 Diterima Digunakan 

19 0,86 -0,5 0,62 Diterima Digunakan 

20 0,86 -0,5 0,58 Diterima Digunakan 

21 0,87 -0,5 0,66 Diterima Digunakan 

22 0,85 -0,6 0,79 Diterima Digunakan 

23 1,12 0,5 0,38 Diterima Digunakan 

24 2,34 3,9 -0,06 Tidak diterima Tidak digunakan 

25 0,74 -1,0 0,90 Diterima Digunakan 

26 0,84 -0,6 0,07 Diterima Digunakan 

27 1,33 1,3 0,14 Diterima Digunakan 

28 1,21 0,8 0,90 Diterima Digunakan 

29 0,72 -1,2 0,65 Diterima Digunakan 

30 0,88 -0,4 0,52 Diterima Digunakan 

31 0,31 -3,8 0,88 Tidak diterima Tidak digunakan 

32 0,58 -1,9 0,69 Diterima Digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas, dari 32 item pernyataan pada angket 

adversity quotient matematis, terdapat 4 item pernyataan yang tidak valid, yaitu 
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item nomor 14, 16, 24, 31, dimana nilai MNSQ, ZSTD, dan Pt Mean Corr tidak 

memenuhi kriteria. Artinya item nomor 14, 16, 24, 31 tidak layak digunakan 

untuk mengukur adversity quotient matematis siswa pada penelitian ini. 

 

3.4.2.2 Reliabilitas Angket Adversity Quotient Matematis 

Hasil yang diperoleh berdasarkan uji reliabilitas instrumen angket 

adversity quotient matematis adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.11 Hasil Uji Reliabilitas Angket Adversity Quotient Matematis 

 Nilai Reliabilitas Klasifikasi 

Reliabilitas Tes  0,87 Bagus sekali 

Reliabilitas Item 0,90 Bagus  

 

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, terlihat nilai reliabilitas angket yang 

digunakan adalah 0,87. Berdasarkan kriteria reliabilitas, nilai tersebut termasuk ke 

dalam kategori reliabilitas bagus sekali. Sedangkan nilai reliabilitas item/butir 

pernyataan yang diperoleh adalah 0,90 artinya butir-butir pernyataan tersebut 

berada dalam kategori reliabilitas bagus.  

 

3.4.2.3 Tingkat Kesulitan Angket Adversity Quotient Matematis 

Untuk tingkat kesulitan, pada model Rasch juga diperlihatkan butir 

pernyataan yang paling sulit, yaitu yang paling sulit bagi siswa menyatakan 

intensitas kegiatannya serta butir pernyataan yang paling mudah, yaitu pernyataan 

yang paling mudah bagi siswa menyatakan intensitas kegiatannya. Hasil uji 

tingkat kesulitan angket adversity quotient matematis adalah sebagai berikut.  

Tabel 3.12 Tingkat Kesulitan Angket Adversity Quotient 

Item Measure 

9 69,29 

24 64,49 

17 62,28 

23 61,21 

14 60,16 

15 60,16 

18 60,16 

27 60,16 

2 59,12 
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8 58,10 

16 58,10 

12 54,11 

19 54,11 

10 51,20 

13 51,20 

Item Measure 

21 51,20 

3 49,28 

11 49,28 

31 48,32 

5 47,37 

4 46,41 

30 46,41 

20 45,46 

1 44,50 

26 44,50 

22 42,59 

29 42,59 

32 41,63 

7 38,71 

28 28,51 

25 27,44 

6 21,98 

 

Berdasarkan Tabel 3.12 di atas, butir pernyataan nomor 9 merupakan butir 

pernyataan yang paling sulit bagi siswa menyatakan intensitas kegiatannya 

responden. Sedangkan butir yang paling mudah dinyatakan  intensitas kegiatannya 

adalah butir dengan nomor 6.  

 

3.4.3 Kemampuan Awal Matematis (KAM) 

Kemampuan awal matematis siswa adalah kemampuan atau pengetahuan 

yang dimiliki siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Kemampuan awal 

matematis bertujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum pembelajaran 

dan untuk menempatkan siswa berdasarkan kemampuan awal matematisnya. 

Kemampuan awal matematis siswa diukur melalui hasil ulangan harian dan ujian 

tengah semester.  
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Berdasarkan skor kemampuan awal matematis yang diperoleh, siswa 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu siswa kelompok tinggi, siswa 

kelompok sedang, siswa kelompok rendah. Kategori pengelompokan siswa 

berdasarkan KAM dari rataan dan standar deviasi (Arikunto, 2013) dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 3.13 Kategori Pengelompokkan Siswa Berdasarkan KAM 

Interval Skor Tes KAM Kategori 

Xi ≥ rataan + standar deviasi Tinggi 

Rataan – standar deviasi < Xi < rataan + standar deviasi Sedang 

Xi ≤ rataan – standar deviasi Rendah 

 

Berdasarkan kategori di atas, diperoleh hasil pengelompokan siswa 

berdasarkan KAM. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran D.1 dan D.2. 

hasil rangkuman dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 3.14 Hasil Pengelompokan Siswa Berdasarkan Kategori KAM 

Kategori Jumlah Siswa 

Tinggi 13 

Sedang 40 

Rendah 13 

 

Berdasarkan Tabel 3.14 diperoleh jumlah siswa untuk kategori tinggi sebanyak 13 

siswa, kategori sedang sebanyak 40 siswa, dan kategori rendah sebanyak 13 

siswa. Dimana jumlah siswa keseluruhan sebanyak 66 siswa. 

 

3.4.4 Lembar Observasi 

Lembar observasi terdiri dari lembar observasi guru dan siswa selama 

proses pembelajaran dilaksanakan di kelas eksperimen untuk setiap 

pertemuannya. Lembar aktivitas guru digunakan untuk mengamati sejauh mana 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan concrete-representational-abstract (ITCRA). Dengan tujuan untuk 

dapat memberikan refleksi pada proses pembelajaran agar pembelajaran 

berikutnya menjadi lebih baik. Sedangkan aktivitas siswa yang digunakan untuk 

memperoleh gambaran tentang aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan concrete-representational-
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abstract (ITCRA). Hasil dari lembar observasi ini tidak dianalisis secara statistik, 

tetapi hanya dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembahasan hasil secara 

deskriptif. 

 

 

3.4.5 Pedoman Wawancara Siswa 

Wawancara dilakukan pada akhir penelitian. Wawancara ini selain 

berguna untuk mengevaluasi akhir dari penelitian juga berguna untuk 

merefleksikan pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan concrete-

representational-abstract (ITCRA) yang telah dilakukan terutama berkaitan 

dengan minat siswa terhadap pembelajaran sebagai dampak dari seluruh 

pembelajaran yang telah dilakukan, sikap siswa terhadap soal yang diberikan, 

kesulitan yang dihadapi siswa dalam tugas belajarnya serta upaya siswa dalam 

mengatasi kesulitan yang dihadapi. Siswa yang diwawancarai adalah perwakilan 

siswa dari tiga kelompok, yaitu kelompok siswa yang kemampuan awal 

matematisnya tinggi, sedang, dan rendah, masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang 

siswa. Agar wawancara yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud penelitian 

dan tujuan yang akan diungkap, maka peneliti menyusun pedoman atau acuan 

pokok dari kegiatan wawancara yang akan dilakukan. Format pedoman 

wawancara yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran B.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tes yang diberikan terdiri 

dari tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Pretes diberikan kepada 

kedua kelompok sampel sebelum diberi perlakuan, sedangkan postes diberikan 

kepada kedua kelompok sampel setelah diberikan perlakuan. Sedangkan data 

adversity quotient matematis siswa dikumpulkan melalui penyebaran angket di 

akhir pembelajaran, dan lembar observasi dilakukan oleh seorang observer yaitu 

guru matematika SMPN 1 Padang Panjang untuk observasi aktivitas siswa dan 

guru pada setiap pertemuan. Selanjutnya, dilakukan wawancara kepada 9 



59 
 

Lisa Dwi Afri, 2015 
PENERAPAN PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING DENGAN PENDEKATAN CONCRETE-
REPRESENTATIONAL-ABSTRACT DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
DAN ADVERSITY QUOTIENT SISWA SMP  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

(sembilan) orang siswa kelas eksperimen, yang mewakili kelompok KAM tinggi, 

sedang, dan rendah. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang akan dianalisa adalah data kuantitatif berupa hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan data kualitatif berupa hasil 

observasi, dan data angket adversity quotient siswa,. Pengolahan data dilakukan 

dengan bantuan software SPSS 17 dan Microsoft Excel 2010.   

 

3.6.1 Data Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis digunakan untuk 

mengkaji peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang belajar 

melalui pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan concrete-

representational-abstract (ITCRA) dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. Data yang diperoleh dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

matematis diolah melalui tahapan sebagai berikut: 

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

penskoran yang digunakan. 

2. Membuat tabel skor pretes dan postes siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3. Menentukan skor peningkatan tes kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

belajar melalui pembelajaran ITCRA dan siswa yang belajar melalui 

pembelajaran konvensional dengan rumus gain ternormalisasi menurut Hake 

(1999) yaitu: 

Normalized gain = 
                   

               
 

Keterangan: 

   = Skor postes 

   = Skor pretes 

Dengan kriteria indeks gain pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.15 Klasifikasi Gain Ternormalisasi 

Skor Gain Interpretasi 
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g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g      Sedang 

g < 0,3 Rendah 

 

4. Melakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan atau tidaknya data 

skor pretes, postes, gain ternormalisasi kemampuan pemecahan masalah 

matematis menurut kelompok pembelajaran, dan gain ternormalisasi 

kemampuan pemecahan masalah matematis menurut kelompok KAM. Untuk 

itu rumusan hipotesisnya yaitu: 

    : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

    : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan taraf 

signifikan α = 0,05. Dengan kriteria pengujian: 

Jika nilai sig. (p-value) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak 

Jika nilai sig. (p-value) ≥ α (α = 0,05), maka H0 ditolak 

Untuk data skor yang tidak normal dapat dilakukan uji hipotesis penelitian 

dengan nonparametrik Mann-Whitney. 

5. Melakukan uji homogenitas varians terhadap data pretes, postes, data N-gain 

menurut kelompok pembelajaran, dan data N-gain menurut kelompok KAM 

menggunakan uji Levene dengan taraf signifikansi α = 0,05. Adapun hipotesis 

yang akan diuji adalah: 

      
     

   : Varians data kedua kelas homogen 

      
     

   : Varians data kedua kelas tidak homogen 
 

Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

Jika nilai sig. (p-value) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak 

Jika nilai sig. (p-value) ≥ α (α = 0,05), maka H0 ditolak 

Untuk data skor yang berdistribusi normal, dapat dilakukan uji homogenitas 

dengan menggunakan uji Levene. 

6. Setelah data memenuhi syarat normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji 

perbedaan rataan data skor pretes, postes, data N-gain menurut kelompok 

pembelajaran, dan data N-gain menurut kelompok KAM menggunakan uji-t 
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yaitu Independent Sample T-Tes, tetapi apabila tidak homogen maka 

digunakan uji-t’.  

Selain itu, untuk menentukan perbedaan rataan skor N-gain antara kelompok 

KAM tinggi, sedang, dan rendah pada kelas eksperimen dilakukan uji anova 

satu jalur, dan dilanjutkan dengan Uji Scheffe untuk melihat letak 

perbedaannya. 

 

7. Melakukan uji interaksi antara pembelajaran (ITCRA dan konvensional) dan 

kemampuan awal matematis siswa (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah dengan uji anova dua jalur.  

 

3.6.2 Data Angket Adversity Quotient Matematis 

Penentuan skor skala adversity quotient matematis siswa dengan 

mengubah data ordinal menjadi data interval. Data skor skala adversity quotient 

matematis yang diperoleh diolah melalui tahap-tahap berikut (Muhidin, 2011). 

1) Hasil jawaban untuk setiap pertanyaan dihitung frekuensi setiap pilihan 

jawaban. 

2) Frekuensi yang diperoleh setiap pertanyaan dihitung proporsi setiap 

pilihan jawaban. 

3) Berdasarkan proporsi untuk setiap pertanyaan tersebut, dihitung proporsi 

kumulatif untuk setiap pertanyaan. 

4) Kemudian ditentukan nilai batas untuk Z dari tabel distribusi normal baku 

bagi setiap pilihan jawaban dan setiap pertanyaan. Dengan asumsi bahwa 

proporsi kumulatif berdistribusi normal baku. 

5) Berdasarkan nilai Z, tentukan nilai densitas/kepadatan F(z) dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

  ( )   
 

√  
     ( 

 

 
   ) 

6) Hitung nilai skala/ scale value/ SV untuk setiap pilihan jawaban dengan 

persamaan sebagai berikut: 

       
(                                          )

(                                                      )
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Keterangan:  

Nilai kepadatan diambil F(z) 

Nilai daerah diambil dari proporsi kumulatif. 

Untuk SV1 nilai batas bawah dari kepadatan dan proporsi kumulatif  

(daerah) adalah 0. 

7) Langkah selanjutnya yaitu tentukan nilai k, dengan rumus: 

k= 1 +|          |. 

8) Langkah terakhir yaitu transformasikan masing-masing nilai pada SV 

dengan rumus: SV + k. 

Pengujian data skala adversity quotient matematis dilakukan untuk 

mengetahui apakah kedua kelas memiliki adversity quotient matematis yang sama 

atau tidak. Sebelum dilakukan uji terhadap data skala adversity quotient 

matematis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-

Wilk dan uji homogenitas menggunakan uji Levene. Hasil uji normalitas dan 

homogenitas yang diperoleh menunjukkan bahwa data adversity quotient 

matematis berdistribusi normal dan homogen.  

Selanjutnya dilakukan uji-t dengan independent sample t-test untuk 

melihat apakah ada perbedaan signifikan adversity quotient matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : µe = µk   :  tidak terdapat perbedaan adversity quotient matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran ITCRA dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. 

HA: µe ≠ µk : terdapat perbedaan adversity quotient matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran ITCRA dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 apabila asymp. sig. <  taraf signifikansi (α = 

0,05). 

 

3.6.3 Lembar Observasi 
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Data hasil observasi yang akan dianalisis adalah aktivitas siswa dan guru 

selama proses pembelajaran ITCRA. Pengolahan data dilakukan dari hasil 

penilaian pada setiap aspek kegiatan siswa dan guru. Dalam lembar observasi 

terdapat lima kategori penilaian yaitu, 1 = Sangat Kurang; 2 = Kurang; 3 = 

Cukup; 4 = Baik, dan 5 = Sangat Baik. Data hasil observasi ini disajikan dalam 

bentuk persentase yang akan dihitung persentase aktivitas siswa dan guru dalam 

setiap pertemuan. 

Persentase aktivitas siswa diklasifikasikan dengan menggunakan aturan 

klasifikasi aktivitas siswa dan guru (Sari, 2014) sebagai berikut: 

Tabel 3.16 Klasifikasi Aktivitas Siswa dan Guru 

Persentase Klasifikasi 

0 % < x ≤ 24 % Sangat Kurang 

24 % < x ≤ 49 % Kurang 

49 % < x ≤ 74 % Cukup 

74 % < x ≤ 99 % Baik 

x = 100 % Sangat Baik 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Perangkat pembelajaran dikembangkan dengan pertimbangan tuntutan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) agar siswa mampu mencapai 

kompetensi matematis yang relevan dengan tuntutan kurikulum. Perangkat 

pembelajaran pada penelitian ini adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang disusun oleh peneliti dan dikonsultasikan kepada pembimbing serta 

guru bidang studi matematika. RPP ini terdiri dari RPP kelompok kontrol dan 

RPP kelompok eksperimen, yang masing-masingnya terdiri dari 6 kali pertemuan 

yang dilengkapi dengan soal-soal latihan yang menyangkut materi-materi yang 

telah disampaikan. Untuk kelompok eksperimen setiap satu RPP dilengkapi 

dengan lembar kegiatan siswa (LKS) yang dikerjakan secara berkelompok. LKS 

memuat materi kelas VIII semester genap pada pokok bahasan Lingkaran. 
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Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Identifikasi Masalah  

Penyusunan Instrumen 

Uji Coba Instrumen 

Analisis Validitas, Reliabilitas, dan Derajat Kesukaran 

Pelaksanaan Penelitian 

Eksperimen: 

Pembelajaran ITCRA 

Kontrol: 

Pembelajaran Konvensional 

Tes Akhir (Postes), 

Wawancara 

Angket  

Tes Awal (Pretes) 

Angket, Observasi 

Penyusunan Perangkat Pembelajaran  

Tes Akhir (Postes) 
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 Prosedur pada penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap 

pendahuluan, tahap pelaksanaan, tahap pengumpulan data. Uraian dari ketiga 

tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan penelitian meliputi tahap-tahap penyusunan proposal, dan 

seminar proposal, menetapkan jadwal kegiatan dan materi pelajaran 

matematika, penyusunan instrumen penelitian (silabus, RPP, lembar 

kegiatan siswa, angket adversity quotient matematis siswa, soal tes 

kemampuan pemecahan masalah matematis, lembar observasi guru dan 

lembar observasi siswa), pedoman wawancara, pengujian instrumen dan 

perbaikan instrumen. 

b. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi tahap implementasi instrumen dan 

tahap pengumpulan data. Untuk kelompok eksperimen  pembelajaran 

ITCRA  dan kelompok kontrol dengan pembelajaran konvesional. 

c. Tahap pengumpulan data 

Tahap penulisan laporan meliputi tahap pengolahan data, analisis data, dan 

penyusun laporan secara lengkap. 

 

Kesimpulan 

Analisis Data 

Gambar 3.1 

Prosedur Penelitian 
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