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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini didesain dalam jenis eksperimen kuasi dengan  desain 

kelompok kontrol pretes-postes, guna untuk menjawab pertanyaan dalam 

penelitian ini, yaitu untuk sejauh mana pengaruh pembelajaran inkuiri model 

Alberta terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreaif, komunikasi dan 

disposisi berpikir kreatif matematis siswa.  

Penelitian ini diambil sampel pada dua kelas yang homogen dengan 

tindakan yang berbeda. Pada kelompok pertama, akan diberikan pembelajaran 

dengan metode inkuiri model alberta (X), dan pada kelompok kedua akan 

diberikan tindakan dengan pembelajaran konvensional. Sehingga, desain 

eksperimen (Sugiyono, 2012) dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 O X O 

 O  O 

Keterangan: 

X = Pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran inkuiri model Alberta 

O = Pretes dan postes kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi matematis 

 Penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat dan variabel 

kontrol. Variabel bebas adalah pembelajaran inkuiri model Alberta. Variabel 

terikat meliputi kemampuan berpikir kreatif matematis, kemampuan komunikasi 

matematis, dan disposisi berpikir kreatif matematis siswa. Variabel kontrol adalah 

kategori awal matematis siswa sebelum diadakan penelitian. 

Kategori kemampuan awal matematis (KAM) diperoleh dari data tes KAM 

siswa. Data tersebut diranking dan dikelompokkan menjadi kategori KAM tinggi, 

sedang, dan rendah berdasarkan rerata ( ) dan simpangan baku (s) seperti yang 

dikemukakan Arikunto (2013) sebagai berikut: 

1) Jika KAM ≥  + s maka siswa dikelompokkan ke kategori tinggi. 

2) Jika  – s < KAM <  + s maka siswa dikelompokkan ke kategori sedang. 
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3) Jika KAM   – s maka siswa dikelompokkan ke dalam ke kategori rendah. 

Adapun keterkaitan antara variabel bebas, terikat, dan kontrol disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Keterkaitan antara Variabel Bebas, Variabel Terikat, dan Variabel Kontrol 

Kemampuan yang Diukur 
Berpikir Kreatif Matematis 

(BKM) 

Komunikasi Matematis 

(KM) 

Pembelajaran (PK) (PA) (PK) (PA) 

Kategori KAM 

Tinggi (T) (PK) (T) (PA) (T) (PK) (T) (PA) (T) 

Sedang (S) (PK) (S) (PA) (S) (PK) (S) (PA) (S) 

Rendah (R) (PK) (R) (PA) (R) (PK) (R) (PA) (R) 

Keseluruhan (BKM) (PK) (BKM) (PA) (KM) (PK) (KM) (PA) 

Keterangan: 

PK : Pembelajaran secara konvensional 

PA : Pembelajaran dengan pembelajaran inkuiri model Alberta 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu SMP Negeri di kota Bandung. 

Sekolah ini berjarak  3 km dari pusat kota Bandung (Gedung Sate). Siswa-siswa 

ttersebut berasal dari ekonomi menengah dan guru-gurunya memiliki kualifikasi 

pendidikan minimal S1. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 

tahun ajaran 2013/2014, dengan mengambil dua kelas untuk dijadikan kelas 

eksperimen (VII D) dengan jumlah 36 siswa dan kelas kontrol (VII E) dengan 

jumlah 37 siswa. Sampel dipilih siswa kelas VII berdasar pertimbangan, bahwa 

mereka dianggap sudah bisa beradaptasi dengan pembelajaran baru yang berbeda 

dengan pembelajaran konvensional. 

C. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran inkuiri model Alberta adalah  pembelajaran melalui tahap-

tahap: merencanakan (planning), mengingat kembali (retrieving), 

menyelesaikan (processing), mencipta (creating), memberi dan menerima 

(sharing), dan menilai (evaluating). 

2. Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan yang meliputi 

empat kemampuan yaitu: kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), 

keaslian (originality), dan elobarasi (elaboration).  

3. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan komunikasi lisan dan 

tertulis yang diungkapkan melalui representasi yang meliputi  
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a) Kemampuan menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematis secara tertulis. 

b) Kemampuan mengungkapkan kembali suatu masalah matematis secara 

tertulis. 

c) Kemampuan menyusun argumen atau mengungkapkan pendapat dan 

memberikan penjelasan secara tertulis berdasarkan data/bukti yang 

relevan. 

d) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematis. 

4. Disposisi berpikir kreatif adalah sikap atau perilaku meliputi: 

a) Bersikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan pendapat, 

b) Fleksibel dalam berpikir dan merespon, 

c) Bebas menyatakan pendapat sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh 

orang lain, 

d) Menghargai fantasi dan inisiatif, 

e) Mempunyai pendapat sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh orang 

lain, 

f) Percaya diri dan mandiri, 

g) Menunjukkan rasa ingin tahu dan minat yang luas, 

h) Tekun, tidak mudah bosan dan tidak kehabisan akal, dan 

i) Peka terhadap situasi dan lingkungan. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tes dan non tes. 

Instrumen tes adalah tes kemampuan awal matematis (KAM), tes kemampuan 

berpikir kreatif, dan komunikasi matematis. Sementara untuk instrumen non tes 

meliputi: skala disposisi berpikir kreatif, dan pedoman observasi. Tes kemampuan 

awal matematis untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum dilakukan 

pembelajaran. Tes kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi matematis 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi siswa. 

Sedangkan skala disposisi dimaksudkan untuk mengukur disposisi berpikir kreatif 

siswa. Penjelasan mengenai instrumen yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
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a) Tes Kemampuan Awal Matematis (KAM) 

Pengelompokkan siswa kelas eksperimen dan kontrol ke dalam kategori 

tinggi, sedang dan rendah, dilakukan dengan memberikan tes kemampuan awal 

matematis siswa. Hasil uji kemampuan awal matematis di kelas eksperimen dan 

kontrol diperoleh berupa nilai yang selanjutnya diurutkan dari terbesar ke terkecil 

untuk mengkategorikan siswa berdasarkan KAM.  

Pengelompokkan kemampuan berdasarkan ketentuan berikut nilai di atas 

75,93 termasuk KAM tinggi, nilai di antara 50,74 – 75,93 termasuk KAM sedang, 

dan nilai di bawah 50,74 termasuk KAM rendah. Tabel berikut menyajikan 

banyaknya siswa yang berada pada kategori tinggi, sedang dan rendah. 

Tabel 3.2 

Banyaknya Siswa Berdasarkan Kategori KAM 

KAM 
Pembelajaran 

Total 
Eksperimen Kontrol 

Tinggi 6 5 11 

Sedang 20 19 39 

Rendah 10 13 23 

Total 36 37 73 

 

b) Tes Kemampuan Berpikir Kreatif dan Komunikasi Matematis 

Tes kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi matematis disusun 

khusus untuk penelitian ini dalam bentuk tes uraian. Pemilihan bentuk tes uraian 

bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman berpikir kreatif dan komunikasi 

secara menyeluruh terhadap matematika yang telah disampaikan setelah kedua 

kelompok memperoleh pembelajaran. Instrumen tes ini digunakan pada saat 

pretes dan postes dengan karakteristik setiap soal pada masing-masing tes adalah 

identik. Penyusunan instrumen kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi 

matematis dikembangkan melalui penyusunan kisi-kisi tes kemampuan berpikir 

kreatif dan komunikasi matematis yang berpedoman pada Silabus Kurikulum 

Matematika SMP Kelas VII. 

Untuk penilaian setiap butir soal tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis, berpedoman pada kriteria penskoran menggunakan rubrik skor dari 

Bosh (dalam Ratnaningsih, 2007), yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.3  

Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

No. Aspek yang 

Diukur 

Skor Respon Siswa yang Diharapkan 

1. Kemampuan 

Kelancaran 

(fluency) 

0 Tidak menjawab atau memberikan ide yang 

tidak relevan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang  diberikan. 

1 Memberikan sebuah ide yang relevan dengan 

penyelesaian masalah tetapi 

pengungkapannya kurang jelas. 

2 Memberikan satu ide yang relevan dengan 

penyelesaian masalah dan pengungkapannya 

jelas. 

3 Memberikan lebih dari satu ide yang relevan 

dengan penyelesaian masalah tetapi 

pengungkapannya kurang jelas. 

4 Memberikan lebih dari satu ide yang relevan 

dengan penyelesaian masalah tetapi 

pengungkapannya lengkap dan jelas. 

2 Kemampuan 

Keluwesan 

(flexibility) 

0 Tidak menjawab atau memberikan jawaban 

dengan satu cara atau lebih tetapi semuanya 

salah. 

1 Memberikan jawaban hanya dengan satu 

cara dan terdapat kekeliruan dalam proses 

perhitungan sehingga hasilnya salah. 

2 Memberikan jawaban dengan satu cara, 

proses perhitungan sehingga hasilnya benar. 

3 Memberikan jawaban lebih dari satu cara 

(beragam) tetapi hasilnya ada yang salah 

karena terdapat kekeliruan dalam proses 

perhitungan. 

4 Memberikan jawaban lebih dari satu cara 

(beragam), proses perhitungan dan hasilnya 

benar. 

3 Kemampuan 

Keaslian 

(Originality) 

0 Tidak memerbikan jawaban atau 

memberikan jawaban salah. 

1 Memberikan jawaban dengan caranya sendiri 

tetapi tidak dapat dipahami. 

2 Memberikan jawaban dengan caranya 

sendiri, proses perhitungan sudah terarah 

tetapi tidak selesai. 

3 Memberikan jawaban dengan caranya sendiri 

dengan alasan benar, tetapi tidak 
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No. Aspek yang 

Diukur 

Skor Respon Siswa yang Diharapkan 

menunjukkan sesuatu yang unik. 

4 Memberikan jawaban dengan caranya sendiri 

dengan alasan benar dan menunjukkan 

sesuatu yang unik. 

4 Kemampuan 

Keterincian 

(Elaboration) 

0 Tidak menjawab atau memberikan jawaban 

yang salah. 

1 Terdapat kekeliruan dalam memperluas 

situasi tanpa disertai perincian. 

2 Terdapat kekeliruan dalam memperluas 

situasi tanpa disertai perincian yang kurang 

detail. 

3 Memperluas situasi dengan benar dan 

merincinya kurang detail. 

4 Memperluas situasi dengan benar dan 

merincinya dengan detail. 

  

Untuk pedoman penskoran tes kemampuan komunikasi matematis  

diadaptasi dari Maryland Math Communication Rubric dalam Maryland State 

Department of Education, dapat dilihat tabel 3.4 berikut.  

Tabel 3.4 

Pedoman Penskoran Butir Soal Kemampuan Komunikasi Matematis 

Skor Jawaban Siswa 

4 Penjelasan yang diberikan jelas/lengkap, menggunakan bahasa 

matematika (model, simbol, atau tanda dll) dengan sangat efektif, 

tepat dan teliti untuk menjelaskan suatu konsep dan proses, 

menggunakan bahasa tertulis dengan sangat baik untuk menjelaskan 

masalah yang diberikan 

  3 Penjelasan yang diberikan cukup jelas/lengkap; menggunakan bahwa 

matematika (model, simbol, atau tanda dll)  dengan cukup efektif, 

tepat dan teliti untuk menjelaskan suatu konsep dan proses; 

menggunakan bahasa tertulis dnegan cukup baik untuk menjelaskan 

masalah yang diberikan. 

2 Penjelasan yang diberikan kurang jelas/lengkap; menggunakan 

bahasa matematika (model, simbol, atau tanda dll) dengan kurang 

efektif, tepat dan teliti untuk menjelaskan suatu konsep dan proses; 

menggunakan bahasa tertulis dengan kurang baik untuk menjelaskan 

masalah yang diberikan. 

1 Penjelasan yang diberikan tidak jelas/lengkap. Ada usaha tapi respon 

yang diberikan salah. 

0 Tidak ada usaha, kosong atau tidak cukup diberikan skor. 
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Sebelum instrumen tes diuji coba, terlebih dahulu dilakukan validitas 

teoritik dengan tujuan untuk melihat validitas isi dan validitas muka. Validitas isi 

dimaksud untuk menyesuaikan materi tes dengan kisi-kisi tes, tujuan yang ingin 

dicapai, dan indikator kemampuan yang ingin diukur. Sedangkan validitas muka 

tujuannya untuk kejelasan redaksional dan interpretasi/gambar dari setiap butir tes 

yang diberikan. 

Setelah penyusunan kisi-kisi tes kemampuan berpikir kretaif dan 

komunikasi matematis dibuat selanjutnya peneliti berkonsultasi dengan dua orang 

dosen pembimbing, dengan maksud untuk mendapat masukan perbaikan tes mulai 

dari kisi-kisi, tujuan yang ingin dicapai, indikator kemampuan yang diukur baik 

dari perbaikan redaksi soal dan gambar dari setiap butir, agar instrumen tes yang 

dibuat memiliki validitas isi dan validitas muka yang baik dan dapat 

dipergunakan. Selanjutnya pemeriksaan validitas isi dan validitas muka dilakukan 

oleh dua orang mahasiswa S3 pendidikan matematika UPI. 

Sebelum melakukan uji coba kepada siswa dalam satu kelas, peneliti 

melakukan uji coba instrumen kepada lima orang siswa kelas VIII SMP, dengan 

tujuan untuk melihat keterbacaan tes instrumen oleh siswa. Dari hasil uji coba 

terbatas, peneliti mendapatkan bahwa siswa sudah bisa memahami maksud dari 

setiap butir soal. Namun, dari beberapa komentar siswa setelah mengerjakan tes 

instrumen mengenai tingkat kesulitan soal yang membutuhkan waktu relatif lama, 

sehingga peneliti juga mempertimbangkan alokasi waktu. Selanjutnya, instrumen 

tes kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi diujicobakan kepada siswa kelas 

VIII A di SMP tempat penelitian. Kemudian data tes diuji tingkat validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kedukaran untuk memperoleh instrumen 

tes yang baik. Perhitungan tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan 

tingkat kesukaran soal tes dianalisis dengan bantuan Software Analisis Uraian 

Versi 4.0.5. berikut ini adalah hasil analisis butir soal kemampuan berpikir kreatif 

dan komunikasi matematis. 

1) Validitas Butir Soal 
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Peneliti menganalisis validitas soal dengan menggunakan rumus korelasi 

Product Moment Pearson (Arikunto, 2005), dengan cara mengkorelasikan 

antara skor yang didapat siswa pada suatu butir soal dengan skor total yang 

didapatnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas butir soal 

adalah sebagai berikut: 

  

   2222 








YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

xyr    = nilai korelasi product moment Pearson 

X       = Skor satu butir soal tertentu terhadap skor total (jumlah skor siswa pada 

butir) 

Y      = Skor total (jumlah skor semua siswa pada tiap butir soal) 

N      = Jumlah subjek 

Untuk interpretasi dari koefisien korelasi, digunakan kriteria dari Arikunto 

(2003: 113), sebagai berikut: 

Tabel 3.5  

Koefisien Korelasi 

Nilai xyr  Interpretasi 

00,180,0  xyr  Sangat Tinggi 

80,060,0  xyr  Tinggi 

60,040,0  xyr  Sedang 

40,020,0  xyr  Rendah 

20,0xyr  Sangat Rendah 

 

Dengan mengambil taraf signifikan 0,05, sehingga didapat kemungkinan 

interpretasi: 

(i) Jika rhit  ≤  rkritis , maka korelasi tidak signifikan 

(ii) Jika rhit  >  rkritis , maka korelasi  signifikan 

Perhitungan selengkapnya disajikan dalam lampiran, hasil perhitungan 

diringkas dan disajikan dalam Tabel 3.6 di bawah ini. 
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Tabel 3.6 

Hasil Analisis Validitas Butir Soal Kemampuan Berpikir Kreatif dan 

Komunikasi Matematis 

No 

Soal 

Soal Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis 

Soal Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

xyr  rtabel Kriteria Kategori 
xyr  rtabel Kriteria Kategori 

1 0,84 

0,349 

Valid Sangat Tinggi 0,49 

0,349 

Valid Sedang 

 2 0,86 Valid Sangat Tinggi 0,66 Valid Tinggi 

3 0,54 Valid Sedang 0,57 Valid Sedang 

4 0,78 Valid Tinggi 0,59 Valid Sedang 

5 0,82 Valid Sangat Tinggi 0,57 Valid Sedang 

 

1) Analisis Reliabilitas  

Reliabilitas suatu instrumen adalah keajegan atau konsistensi dari instrumen 

yang akan digunakan. Instrumen penelitian dikatakan memiliki nilai 

reliabilitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang 

konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Semakin reliabel suatu tes 

memiliki hasil yang saman ketika dilakukan tes kembali, yaitu jika subjeknya 

sama walaupun dilakukan pada orang yang berbeda, tempat dan waktu yang 

berbeda, namun alat ukur tidak terpengaruh oleh pelaku, dan situasi. Untuk 

menghitung reliabilitas tes dihitung dengan menggunakan rumus Cronbach-

Alpha (Suherman, 2003) sebagai berikut: 




























2

2

11 1
1

t

i

S

S

n

n
r   

Keterangan: 

11r    = reliabilitas instrumen 

n  = jumlah butir soal 

2

iS = variansi skor butir soal 

2

tS = variansi skor total 
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Sedangkan untuk menghitung varians skor digunakan rumus: 

 

n

n

x
x

s

2

2

2


 

  

 Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas dapat 

menggunakan kriteria menurut Guilford (dalam Suherman dan Sukjaya, 1990) 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

 Koefisien Reliabilitas 

Nilai 
11r  Interpretasi 

00,190,0  xyr  Sangat Tinggi 

90,070,0  xyr  Tinggi 

70,040,0  xyr  Sedang 

40,020,0  xyr  Rendah 

20,00 xyr  Sangat Rendah 

 

 Perhitungan untuk reliabilitas dapat dilihat di lampiran. Dari hasil 

perhitungan, didapat reliabilitas untuk soal berpikir kreatif matematis siswa adalah 

r = 0,84 dalam kategori tinggi dan koefisien reliabilitas untuk soal komunikasi 

matematis adalah r = 0,66 dalam kategori sedang. 

2) Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Untuk mengidentifikasi soal-soal mana yang baik dan mana kurang baik 

atau jelek, dilakukan analisis butir soal, sehingga dapat diketahui tingkat 

kesukaran dari masing-masing soal. Rumus yang digunakan adalah: 

Untuk menghitung indeks tingkat kesukaran soal yang berbentuk uraian 

berdasarkan Kurikulum 1994 (dalam Jihad dan Haris, 2010: 188) digunakan 

rumus: 

iS




n

SS
IK BA

 

Keterangan: 

IK = indeks kesukaran tiap butir soal 
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SA = jumlah skor yang dicapai siswa kelompok atas 

SB = jumlah skor yang dicapai siswa kelompok bawah 

n = jumlah siswa dari kelompok atas + kelompok bawah 

Si = skor ideal siswa kelompok atas atau kelompok bawah 

 Dengan kriteria untuk interpretasi indeks kesukaran yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Koefisien Tingkat Kesukaran 

No. Nilai Indeks Kesukaran (IK) Interpretasi 

1 IK = 0,00 Sangat Sukar 

2 0,00 < IK  0,30 Sukar 

3 0,30 < IK  0,70 Sedang 

4 0,70 < IK < 1,00 Mudah 

5 IK = 1,00 Sangat Mudah 

 

 Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Secara 

ringkas, analisis tingkat kesukaran untuk soal berpikir kreatif dan komunikasi 

matematis dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini. 

Tabel 3.9 

Hasil Analisis Indeks Kesukaran Butir Soal Kemampuan Berpikir Kreatif 

dan Komunikasi Matematis 

No Soal 

Soal Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis 

Soal Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

TK Kriteria TK Kriteria 

1 0,41 Sedang 0,17 Sukar 

2 0,27 Sedang 0,32 Sedang 

3 0,08 Sukar 0,19 Sukar 

4 0,39 Sedang 0,31 Sedang 

5 0,20 Sukar 0,06 Sukar 

 

3) Analisis Daya Pembeda  

Untuk daya pembeda dari sebuah butir soal adalah kemampuan butir soal 

menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal tersebut pembedaan antara 
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responden yang berkemampuan tinggi dengan responden yang berkemampuan 

rendah. Rumus yang digunakan adalah: 

Untuk menghitung daya pembeda digunakan rumus menurut Kurikulum 

1994 (dalam Jihad dan Haris, 2010: 189) yaitu: 

Maks
2
1 




N

SS
DP BA

 

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

SA = jumlah skor yang dicapai siswa kelompok atas 

SB = jumlah skor yang dicapai siswa kelompok bawah 

N = jumlah siswa dari kelompok atas dan kelompok bawah 

Maks = skor maksimal 

 Dengan kriteria untuk interpretasi daya pembeda yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.10  

Koefisien Daya Pembeda 

Nilai DP Interpretasi 

00,170,0  DP  Sangat Baik 

70,040,0  DP  Baik 

40,020,0  DP  Cukup 

20,000,0  DP  Jelek 

00,0DP  Sangat Jelek 

 

 Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Secara 

ringkas, analisis daya pembeda untuk soal tes berpikir kreatif dan komunikasi 

matematis dapat dilihat pada tabel 3.11. 

Tabel 3.11  

Hasil Analisis Daya Pembeda Butir Soal Berpikir Kreatif dan Komunikasi 

Matematis 

No 

Soal 

Soal Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis 

Soal Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

DP Kriteria DP Kriteria 

1 0,47 Baik 0,15 Jelek 
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2 0,50 Baik 0,20 Cukup 

3 0,12 Jelek  0,17 Jelek 

4 0,37 Cukup 0,17 Jelek 

5 0,40 Cukup 0,12 Jelek 

 

Rekapitulasi hasil uji coba instrumen kemampuan berpikir kreatif dan 

komunikasi matematis serta soal instrumen yang digunakan sebagai instrumen 

dalam penelitian sebagai berikut. 

Tabel 3. 12 

Rekapitulasi Hasil Analisis Uji Coba Instrumen 

Tes Kemampuan Berpikir Kreatif dan Komunikasi Matematis 

No 

Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis 
Kemampuan Komunikasi matematis 

Var Rea DP IK Ket. Var Rea DP IK Ket. 

1 
Sangat 

Tinggi 

T
in

g
g
i 

Baik Sedang √ Sedang 

S
ed

an
g

 

Jelek Sukar √* 

2 
Sangat 

Tinggi 
Baik Sedang √ Tinggi Cukup Sedang √ 

3 Sedang Jelek Sukar × Sedang Jelek Sukar × 

4 Tinggi Cukup Sedang √ Sedang Jelek Sedang √ 

5 
Sangat 

Tinggi 
Cukup Sukar √* Sedang Jelek Sukar √* 

Keterangan: 

Var   : interpretasi validitas instrumen tes 

Rea   : interpretasi reliabilitas instrumen tes 

DP    : interpretasi daya pembeda tes 

IK     : interpretasi indeks kesukaran tes 

×      : tidak digunakan 

√      : digunakan 

√*    : digunakan dengan perbaikan (tingkat kesukaran dinaikan) 

Berdasarkan hasil analisis keseluruhan terhadap hasil uji coba instrumen 

tes kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi matematis dengan melihat kriteria 

instrumen yang baik berdasarkan tingkat validitas, realibitas, daya pembeda dan 

indeks kesukaran, maka peneliti memutuskan untuk memilih empat butir soal 

kemampuan berpikir kreatif matematis dan empat butir soal kemampuan 

komunikasi matematis.  

c) Skala Disposisi Berpikir Kreatif 
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Penggunaan skala disposisi bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa 

pada kelas eksperimen setelah memperoleh pembelajaran dengan metode 

inkuiri model Alberta. Model skala disposisi yang digunakan adalah model 

skala sikap Likert.  

Skala disposisi diberikan kepada siswa kelompok eksperimen setelah 

merekan melaksanakan tes akhir (postes). Komponen-komponen pada angket 

disposisi memuat lima pilihan jawaba, yaitu; Sering sekali (Ss), Sering (Sr), 

Kadang-kadang (Kd), Jarang (Jr), dan Jarang sekali (Js). Setiap piilihan 

jawaban yang mendukung pernyataan disposisi positif diberi skor yaitu; Ss = 

5, Sr = 4, Kd = 3, Jr = 2 dan Js = 1, sedangkan pilihan jawaban yang 

mendukung pernyataan sikap negatif diberi skor yaitu Ss =1, Sr = 2, Kd = 3, 

Jr = 4 dan Js = 5.  

Skala disposisi sebelum digunakan sebagai salah satu instrumen dalam 

penelitian ini, dilakukan uji validitas isinya dengan cara berkonsultasi dengan 

dosen pembimbing mengenai kesesuaian antara isi dari isntrumen dengan 

indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan validasi dari 

validator, dari 25 butir angket yang diujicobakan, 23 butir dipilih untuk 

digunakan dalam penelitian. 

d) Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan untuk memperoleh gambaran 

tentang suasana pembelajaran yang terkait dengan aktivitas siswa dan guru. 

Lembar observasi aktivitas siswa dan guru berupa daftar dengan lima pilihan 

dari sering sekali (1) sampai ke jarang sekali (5) yang dilengkapi dengan 

catatan singkat. Kedua lembar observasi ini harus diisi oleh observer sesuai 

dengan pembelajaran yang berlangsung dikelas. Dalam pelaksanaannya, 

aktivitas observasi ini dibantu oleh dua observer yaitu guru matematika yang 

berkualifikasi S1 pendidikan matematika.  

E. Prosedur Penelitian 
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Tahapan penelitian ini terdiri atas empat bagian, yaitu: (1) tahap persiapan, 

(2) tahap pelaksanaan, (3) tahap analisis data, dan (4) tahap pembuatan 

kesimpulan. Keempat tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1) Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan, yaitu; pengembangan 

perangkat pembelajaran (Lembar Kerja Siswa) yang dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing, penyusunan instrumen dan uji coba instrumen, revisi 

perangkat pembelajaran, selanjutnya adalah penentuan satu kelas eksperimen 

dan satu kelas kontrol berdasarkan saran dan usulan atau pertimbangan guru 

matematika dan kepala sekolah. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan diawali dengan memberikan pretes pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal berpikir kreatif, setelah 

kelas eksperimen diberi perlakuan dengan pembelajaran inkuiri model 

Alberta dan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional, masing-masing 

kelompok diberi postes. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai guru 

dengan pertimbangan untuk mengurangi bias terjadinya perbedaan pelakuan 

pada masing-masing kelompok. Saat pembelajaran berlangsung di kelas 

eksperimen, peneiti akan dibantu oleh dua orang observer untuk 

mengobservasi kegiatan pembelajaran satu observer dari peneliti dan satu 

observernya merupakan guru tetap kelas tersebut. 

3) Tahap Analisis Data 

Setelah pengumpulan data didapatkan pada setiap penelitian, data yang telah 

diperoleh tersebut dilakukan analisis data dan uji hipotesis. 

4) Tahap Kesimpulan  

Pada tahap ini, setelah data kualitatif dan data kuantitaif diuji, selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan terhadap hipotesis yang dibuat. Mengingat 

kesimpulan atau temuan yang dihasilkan dari penelitian ini ada dalam bidang 

pendidikan, taraf nyata yang digunakan dalam semua pengujian statistiknya 

ditetapkan pada  = 0,05. 
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F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan pada setiap kegiatan siswa dan situasi yang 

berkaitan dengan penelitian menggunakan instrumen berupa soal pretes dan 

postes, skala, dan lembar observasi.  

Analisis data kuantitatif dimaksudkan untuk dapat menganalisis pretes dan 

postes setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran inkuiri 

model Alberta. Data hasil tes kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi 

matematis siswa dilakukan secara kuantitatif menggunakan bantuan SPSS 16.0 

dan Microsoft Excel 2010, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung rata-rata skor hasil pretes dan postes. 

2. Menghitung Standar Deviasi pretest dan postest. 

3. Melakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan data skor pretes, 

postes dan gain  kemampuan pemecahan masalah dan penalaran matematis 

menggunakan uji Descriptive Statistics. 

4. Menguji homogenitas varians data skor pretes, postes dan gain kemampuan 

pemecahan masalah dan penelaran matematis menggunakan uji  Homogeneity 

of Variances (Levene Statistic). 

5. Jika sebaran data normal dan homogen, akan dilakukan uji perbedaan dua 

rataan pretes dan postes menggunakan Compare Mean Independent Samples 

Test. 

6. Bilamana ada data yang berdistribusi tidak normal dan tidak homogen, maka 

pengujiannya menggunakan uji non parametrik pengganti uji-t yaitu uji 

Mann-Whitney U-Test atau uji Wilcoxon (Sugiyono, 2009).  

7. Untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan 

komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran inkuiri model ALberta 

antara sebelum dan sesudah pembelajaran yang dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Gain Ternormalisasi (g) =   

Tingkat perolehan gain score ternormalisasi di katagorikan dalam tiga 

kategori, yaitu: 
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Tabel 3.13 

Kriteria Indeks Gain 

g  0,7 Tinggi 

0,3 < g < 0,7 Sedang 

g  0,3 Rendah 

 

8. Menguji perbedaan antara dua rataan data gain, dalam hal ini antara data gain 

kelas eksperimen dan data gain kelas kontrol. Uji statistik yang digunakan 

adalah uji-t menggunakan Compare Means. 

Penentuan skor skala disposisi matematis menggunakan MSI (Method of 

Succesive Interval) dengan bantuan program Microsoft Excel 2010 untuk 

mengubah data ordinal menjadi data interval. Data skor skala disposisi matematis 

yang diperoleh diolah melalui tahap-tahap berikut: 

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 bagi setiap pilihan jawaban 

dan setiap pertanyaan. 

5) Berdasarkan nilai Z, tentukan nilai densitas (kepadatan). Nilai densitas 

dapat dilihat pada tabel ordinat Y untuk lengkungan normal standar.  

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

persamaan sebagai berikut: 

 

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

k= 1 + . 
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 Langkah terakhir yaitu mentransformasikan masing-masing nilai pada 

SV dengan rumus: SV + k. 

 


