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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen. 

Penelitian dengan menggunakan metode tersebut dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pendekatan problem based learning dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis dan motivasi belajar siswa SD terhadap materi 

perbandingan. Melalui penelitian eksperimen ini akan diketahui hubungan sebab 

akibat dari hasil manipulasi yang dilakukan terhadap variabel bebas yang 

kemudian akan diamati perubahan yang terjadinya terhadap variabel terikatnya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Maulana (2009, hlm. 20) yaitu, “perlakuan yang 

dilakukan terhadap variabel bebas akan terlihat hasilnya pada variabel terikat”. 

variabel bebas yang digunakan adalah pendekatan problem based learning 

sedangkan variabel terikat yang akan diamati perubahan yang terjadinya adalah 

kemampuan komunikasi matematis dan motivasi belajar subjek penelitian 

terhadap materi perbandingan.  

Menurut Maulana (2009, hlm. 23), syarat-syarat yang harus dipenuhi 

dalam penelitian eksperimen adalah sebagai berikut ini.  

a. Membandingkan dua kelompok atau lebih.  

b. Adanya kesetaraan (ekuivalensi) subjek-subjek dalam kelompok-

kelompok yang berbeda. Kesetaraan ini biasanya dilakukan secara 

acak (random).  

c. Minimal ada dua kelompok/kondisi yang berbeda pada saat yang 

sama, atau satu kelompok tetapi untuk dua saat yang berbeda.  

d. Variabel terikatnya diukur secara kuantitatif maupun dikuantitatifkan.  

e. Menggunakan statistika inferensial.  

f. Adanya kontrol terhadap variabel-variabel luar (extraneous variables).  

g. Setidaknya terdapat satu variabel bebas yang dimanipulasikan.  

 

Berdasarkan syarat yang telah dipaparkan diatas, penelitian dilakukan 

dengan melibatkan dua kelompok kelas yang dibandingkan, yakni kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pemilihan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan secara acak. Kedua kelas ini merupakan kelas yang berasal dari dua SD 
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berbeda yang termasuk ke dalam sekolah kelompok unggul berdasarkan hasil nilai 

UN SD/MI kecamatan Paseh tahun 2014. Setelah ditentukan kelas eksperimen 

dan kelas kontrolnya, kedua kelas tersebut diberikan sebuah pretes untuk 

mengukur kesetaraan kemampuan dan motivasi awal subjek penelitian. 

Selanjutnya pada kelas eksperimen diberikan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan problem based learning dan pada kelas kontrol 

diberikan pembelajaran ekspositori seperti biasanya kelas tersebut belajar. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. Pada akhir 

tindakan, kedua kelas tersebut diberikan postes untuk melihat perbedaan hasil 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan motivasi belajar kedua kelas 

tersebut setelah diberikan perlakuan yang berbeda.  

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa desain 

kelompok kontrol pretes-postes (pretest-posttest control group design). 

Sebagaimana menurut Ruseffendi (2010, hlm. 50), “pada jenis desain eksperimen 

ini terjadi pengelompokan subjek secara acak (A), adanya pretes (0), dan adanya 

postes (0). Kelompok yang satu tidak memperoleh perlakuan, sedangkan yang 

satu lagi memperoleh perlakuan (X)”. Adapun bentuk desain penelitiannya 

sebagaimana menurut Ruseffendi (2010, hlm. 50) adalah sebagai berikut ini.  

 

A 

 

0 

 

X 

 

0 

 

A 

 

0 

 

 

 

0 

Keterangan:  

A  = pemilihan secara acak  

0  = pretes dan postes 

X = perlakuan terhadap kelompok eksperimen 

Pada bentuk desain penelitian di atas terlihat adanya pemilihan secara acak 

(A) baik untuk kelas eksperimen maupun untuk kelas kontrol. Kemudian adanya 

pretes (0) untuk kedua kelas tersebut. Selanjutnya kelas eksperimen diberikan 

perlakuan (X) yakni pembelajaran perbandingan dengan menggunakan 
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pendekatan problem based learning, sedangkan pada kelas kontrol tidak diberikan 

perlakuan atau pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran ekspositori. 

Terakhir, pada kedua kelas diberikan postes (0) untuk mengukur peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis dan motivasi belajar masing-masing kelas 

atau melihat adanya perbedaan kemampuan komunikasi matematis dan motivasi 

belajar masing-masing kelas terhadap materi perbandingan.  

B. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Menurut Maulana (2009, hlm.  25-26), populasi merupakan:  

a. keseluruhan subjek atau objek penelitian,  

b. wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya,  

c. seluruh data yang menjadi perhatian dalam lingkup dan waktu tertentu,  

d. semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek lain yang telah 

dirumuskan secara jelas.  

Berdasarkan pengertian di atas, populasi (subjek) pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas V SD se-Kecamatan Paseh yang peringkat sekolahnya 

termasuk kelompok unggul. Pengelompokan dilakukan berdasarkan nilai Ujian 

Nasional (UN) tahun ajaran 2014/2015 yang diperoleh dari UPTD Pendidikan 

Kecmatan Paseh. Jumlah seluruh SD di Kecamatan Pasah sebanyak 18 SD, dari 

seluluh SD tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok asor, 

kelompok papak dan kelompok unggul. Pembagian tersebut mengacu pada 

pendapat Crocker dan Algina (dalam Surapranata, 2009) yang mengatakan bahwa 

pembagian kelompok asor, papak dan unggul dapat dilakukan dengan berbagai 

macam metode bergantung pada keperluannya, namun yang paling stabil dan 

sensitif serta paling banyak digunakan adalah dengan menentukan 27% kelompok 

atas dan 27% kelompok bawah. Dari hasil pembagian dengan cara tersebut 

diperoleh kelompok unggul 27% dari prestasi teratas yang merupakan populasi 

penelitian ini. SD yang berada pada kelompok unggul terdapat 5 SD. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Daftar Populasi Penelitian 

Data Jumlah Siswa Kelas V Beserta Rata-rata Nilai UN Matematika  

Se-Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Tahun Ajaran 2014/2015 

 

NO 
NAMA 

SEKOLAH 

JENIS 

KELAMIN 
JUMLAH  

RATA-RATA 

NILAI  

KATEGORI 
UN 

MATEMATIKA 

L P Nilai predikat 

1 Bongkok 24 10 34 87,08 A 

UNGGUL 

2 Sindangjati 21 9 30 83,6 B 

3 Cileuksa 24 18 42 80 B 

4 Sukamulya 9 13 22 79,02 B 

5 Cijambe II 6 27 33 79 B 

6 Citepok 8 17 25 76,38 B 

PAPAK 

7 Legok I 17 19 36 76,29 B 

8 Haurkuning 17 17 34 75,09 B 

9 Legok II 17 10 27 74,92 B 

10 Parumasan 9 12 21 74,31 B 

11 Babakanbuah 15 14 29 74,31 B 

12 Talun 15 22 37 73,75 B 

13 Paseh I 23 11 34 73,69 B 

14 Nyalindung 9 15 24 72,87 B 

ASOR 

15 Sukasirna 10 12 22 69,06 C 

16 Sidaraja 20 16 36 68,6 C 

17 Cijambe I 22 20 42 67,89 C 

18 Paseh II 17 23 40 66,35 C 

Sumber: Dinas UPTD Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang.  
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2.  Sampel 

Sampel adalah perwakilan dari suatu populasi. Menurut Maulana (2009, 

hal. 26) sampel merupakan, “sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti”. 

Dalam penelitian eksperimen, pengambilan sampel merupakan tahap yang sangat 

penting karena, itu akan mempengaruhi pada pengambilan kesimpulan hasil akhir 

penelitian. Sampel haruslah mewakili suatu populasi, agar pengambilan 

kesimpulan tidak keliru. 

Gay serta Mc Millan & Schumacher (dalam Maulana, 2009, hal. 28) 

menentukan ukuran sampel untuk penelitian eksperimen yakni minimum 30 

subjek perkelompok. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah dua kelas 

dari dua sekolah yang berbeda. Setelah ditentukan kelompok unggul pada 

penelitian ini, kemudian dilakukan pemilihan sampel secara acak dari 5 SD yang 

berada di kecamatan Paseh yang memiliki jumlah siswa , dan terpilihlah dua 

SD yakni SDN Bongkok dan SDN Sindangjati sebagai tempat penelitian. 

kemudian yang terakhir dilakukan adalah pemilihan kembali diantara kedua kelas 

tersebut mana yang menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrolnya, dan 

terpilihlah SDN Sindangjati sebagai kelas eksperimen dan SDN Bongkok sebagai 

kelas kontrol. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini sampel 

penelitiannya adalah siswa kelas V SDN Sindangjati sebagai kelas eksperimen 

dan siswa kelas V SDN Bongkok sebagai kontrol.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilaksanakan di dua sekolah di kecamatan Paseh. 

Kedua sekolah dasar tersebut yaitu, SDN Sindangjati dan SDN Bongkok yang 

beralokasi di tempat yang sama yaitu di dusun Ciseuti, desa Bongkok, kecamatan 

Paseh, kabupaten Sumedang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai dari pembuatan proposal pada bulan Desember 

sampai Januari, kemudian dilanjutkan pada pembutan skripsi dan penelitian ke SD 

pada bulan Februari sampai bulan Juni minggu pertama, lebih lengkapnya dapat 

dilihat ada Tabel 3.2 berikut ini. 
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Tabel 3.2 

Waktu Penelitian 

D. Variabel Penelitian 

Penelitian terdiri atas dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan problem based 

learning, sementara variabel terikatnya adalah kemampuan komunikasi matematis 

dan motivasi belajar siswa. 

E. Definisi Operasional 

Penelitian ini memiliki beberapa definisi operasional yang bertujuan untuk 

menghindari kekeliruan dalam memaknai maksud dari judul penelitian yang 

diajukan. Adapun secara lebih jelas, definisi tersebut yakni sebagai berikut.  

1. Pendekatan merupakan suatu cara yang pilih guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran agar konsep atau materi yang disajikan bisa mudah dipahami 

oleh siswa sehingga membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

1. Problem Based Learning merupakan salahsatu pendekatan pembelajaran 

dengan ciri khas menjadikan masalah sebagai titik awal dalam memulai 

pembelajaran dan di rancang sebagai pembelajaran yang berfokus kepada 

siswa (student center), sehingga menuntut siswa untuk aktif memperoleh 

serta membangun sendiri pemahamannya dalam menyelesaikan masalah 

matematis, juga melatih siswa untuk memiliki skill partisipasi yang baik. 

No 

Kegiatan 

Bulan 

Des Jan Feb Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pembuatan 

proposal                             

2 
Pembuatan 

instrumen                             

3 Perizinan 
                            

4 
Seminar 
proposal                             

5 Revisi 

proposal                             

6 Ujicoba 

instrumen                             

7 Penelitian 
                            

8 Penyusuna

n skripsi                             
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2. Penggunaan pendekatan Problem based learning pada penelitian ini yaitu 

untuk memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan komunikasi 

matematis dan motivasi siswa. 

3. Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan menyampaikan 

informasi atau mengkomunikasikan ide atau pemikiran matematis yang 

dimiliki siswa, kepada orang lain atau teman sekelasnya yang belum 

mengetahui dan memahaminya. Baik secara lisan, tulisan atau 

menampilkannya secara visual sehingga diperoleh pemahaman baru yang 

jelas terhadap konsep atau permasalahan matematika. Indikator kemampuan 

komunikasi matematis pada penelitian ini antara lain siswa mampu 

menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram kedalam ide matematika; 

menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematis, secara lisan atau tulisan 

dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar; menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematis; mendengarkan, berdiskusi, 

dan menulis tentang matematis. 

4. Motivasi merupakan sebuah dorongan positif untuk melakukan sesuatu hal. 

Motivasi dapat dikatakan sebagai suatu perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk 

mencapai suatu tujuan. Indikator motivasi belajar pada penelitian ini antara 

lain durasi kegiatan; frekuensi kegiatan; persistensi  pada tujuan belajar; 

ketabahan, keuletan serta kemampuan dalam menghadapi kesulitan dan 

rintangan untuk mencapai tujuan belajar; devosi (pengabdian) dan 

pengorbanan tingkatan aspirasi yang hendak dicapai; tingkatan kualifikasi 

prestasi yang dicapai; dan arah sikap terhadap sasaran belajar. 

5. Pembelajaran konvensional yang digunakan pada penelitian adalah 

pembelajaran dengan pendekatan ekspositori, yaitu pembelajaran yang lebih 

memfokuskan kepada guru. Siswa hanya menerima informasi dari gurunya 

karena guru sebagai pusat dari segala kegiatan pembelajaran di kelas. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Maulana (2009, hlm. 29) berpendapat bahwa “Instrumen penelitian 

merupakan alat untuk mengumpulkan data penelitian”. Instrumen digunakan 

sebagai alat ukur dalam kegiatan evaluasi. Instrumen yang digunakan dapat 
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berupa instrumen tes dan instrumen non-tes. Tes merupakan alat ukur yang peling 

sering digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam bidang kognitif, 

seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis dan evaluasi. Sedangkan 

instrumen non-tes merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan siswa. Adapun instrumen tes dan non-tes  yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes ini dibuat sebagai suatu alat ukur untuk mengetahui kemampuan 

komunikasi matematis siswa terhadap materi perbandingan. Tes tersebut berupa 

pretes dan postes. Pretes dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 

komunikasi matematis siswa pada materi perbandingan, sedangkan postes 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

materi perbandingan setelah diberikan pembelajaran problem based learning pada 

kelas eksperimenen, dan setelah diberikan pembelajaran ekspositori pada kelas 

kontrol.  

Bentuk tes yang diberikan ini bertipe subjektif berupa soal-soal berbentuk 

uraian yang berkaitan dengan materi perbandingan. Soal uraian digunakan karena 

memiliki beberapa keunggulan, seperti yang diungkapkan oleh Maulana (2009, 

hlm 33)  beberapa keunggulan dari tipe tes uraian adalah sebagai berikut. 

a. Menimbulkan sikap kreatif pada diri siswa, 

b. Benar-benar melihat kemampuan siswa, karena hanya siswa yang telah 

belajar sungguh-sungguh yang akan menjawab dengan benar dan baik, 

c. Menghindari unsur tebak-tebakan saat siswa memberi jawaban, 

d. Penilai dapat melihat jalannya proses bagaimana siswa menjawab, 

sehingga dapat saja menemukan hal unik dari jawaban siswa itu ataupun 

dapat mengetahui letak miskonsepsi siswa. 

Berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa dengan tes uraian akan 

memperlihatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan sebenarnya 

karena kesempatan siswa untuk menebak jawaban tidak ada dan proses siswa 

dalam mengerjakan soal pun akan menunjukan pemahaman siswa akan materi 

perbandingan tersebut. Jenis dan karakteristik soal  yang akan diberikan kepada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama begitupun dengan jumlahnya. 



 

54 
 

 
 

Soal tes yang telah dibuat tidak langsung diujicobakan, melainkan 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen sebagai ahli. Setelah soal bisa diuji-

cobakan sebagai alat untuk mengumpulkan data untuk dihitung validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembedanya, selanjutnya melakukan uji 

coba instrumen yang akan di uji cobakan kepada siswa SD kelas VI yang telah 

mempelajari materi perbandingan. 

Kisi-kisi tes kemampuan komunikasi dengan indikator komunikasi 

matematis yang dipilih adalah menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram 

ke dalam ide matematika tertera pada soal 1a, 1b, 2a, 2b 2c, 2d, 7a, dan 7b. 

Indikator menjelaskan ide, situasi dan relasi matematis secara tulisan dengan 

benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar tertera pada soal 1c,  4a, 4b, 6, 8a, dan 

8b. Indikator menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika tertera pada soal 3, 9a, dan 9b. Sedangkan untuk indikator 

mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika dilaksanakan pada 

saat proses  pembelajaran berlangsung. (soal tes / LKS terlampir). 

a. Validitas Instrumen 

Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah soal yang dibuat valid atau 

tidak. Seperti yang diungkapkan Ruseffendi (2010, hlm. 148) mengatakan bahwa, 

“Suatu instrumen dikatakan valid bila instrumen itu untuk maksud dan kelompok 

tertentu mengukur apa yang semestinya diukur, derajat ketepatan mengukurnya 

benar, dan validitasnya tinggi”. Cara menghitung tingkat validitas banding adalah 

dengan menghitung koefisien korelasi dan untuk menghitung koefisien korelasi 

ini dihitung dengan product momment (Maulana, 2008b, hlm. 134) dengan 

formula sebagai berikut ini. 

                       (3.1)       

Keterangan:  

 : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y  

N  : Banyak subjek (peserta tes)  

X : Nilai yang diperoleh dari tes  

Y : Rata-rata nilai UAS matematika 
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 Untuk menghitung validitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Selanjutnya koefisien 

korelasi yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan klasifikasi 

koefisien korelasi sebagai berikut ini. 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Koefisien Korelasi Validitas  

Koefisien korelasi Interpretasi 

 Validasi sangat tinggi 

 Validasi tinggi 

 Validasi sedang 

 Validasi rendah 

 Tidak valid 

 

 Berdasarkan hasil uji coba validitas keseluruhan menggunakan program 

SPSS, menunjukkan bahwa soal yang digunakan pada penelitian ini koefisien 

korelasinya mencapai 0,496 yang berarti validitas instrumen tes yang digunakan 

adalah sedang (Data terlampir). Untuk validitas instrumen tes pada masing-

masing butir soal juga di hitung melalui perhitungan SPSS (Data terlampir). 

Namun dibawah ini disajikan penjabaran singkat hasil perhitungannya pada Tabel 

3.4 sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

Validitas Tiap Butir Soal Tes 

No Soal Validitas Butir Soal Interpretasi Keterangan 

1 0,338 Rendah Digunakan 

2 0,601 Tinggi Digunakan 

3 0,760 Tinggi Digunakan 

4 0,684 Tinggi Digunakan 

5 0,760 Tinggi Digunakan 

6 0,616 Tinggi Digunakan 

7 0,498 Sedang Digunakan 

8 0,640 Tinggi Digunakan 

9 0,453 Sedang Digunakan 
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 Melalui hasil perhitungan validitas tiap butir soal tes kemampuan 

komunikasi matematis diketahui bahwa semua soal valid dengan interpretasi 

beragam yaitu rendah, sedang dan tinggi. Semua soal tersebut akan digunakan 

dalam penelitian ini, termasuk soal nomer 1 yang memiliki intepretasi 

validitasnya rendah juga akan tetap digunakan dengan beberapa pertimbangan dan 

alasan yaitu, karena soal tersebut memenuhi salah satu indikator kemampuan 

komunikasi matematis yang tidak memungkinkan untuk dibuang selain itu soal 

nomer 1 juga memiliki daya pembeda yang sangat baik. 

b. Reliabilitas Instrumen 

Syarat lain yang tidak kalah penting ketika hendak melakukan penelitian 

adalah reliabilitas. Menurut Maulana (2009, hlm 40), “reliabilitas mengacu 

kepada kekonsistenan skor yang diperoleh, seberapa konsisten skor tersebut untuk 

setiap individu dari suatu daftar instrumen terhadap yang lainnya”. berarti suatu 

instrumen penelitian dikatakan memiliki reliabilitas tinggi apabila tes yang dibuat 

mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Suatu alat 

evaluasi dikatakan reliabel jika hasil evaluasi tersebut memberikan hasil yang 

tetap sama (konsisten, ajeg) jika digunakan untuk subjek yang sama. tipe tes yang 

digunakan adalah tes uraian maka untuk mencari koefisien reliabilitas digunakan 

formula Cronbach Alpha. Sebagaimana pendapat Maulana (2009, hlm. 47) bahwa  

“koefisien alfa sangat cocok digunakan untuk mengetahui reliabilitas soal yang 

berbentuk essay”. Rumus formula Cronbach Alpha untuk menghitung reliabilitas 

yaitu sebagai berikut. 

                                      (3.2) 

Keterangan:  

 = Koefisien korelasi reliabilitas  

k = Banyaknya butir soal  

 = Varians skor setiap butir soal  

 = Varians skor total 

Perhitungan reliabilitas ini juga dilakukan menggunakan bantuan program 

SPSS 16.0 for windows. Koefisien korelasi yang telah diperoleh akan 
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dinterpretasikan dengan menggunakan klasifikasi keofisien reliabilitas sebagai 

berikut yang disajikan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Klasifikasi koefisien korelasi Reliabilitas   

(Sundayana, 2015, hlm. 70) 

Koefisien korelasi Keterangan 

 Derajat reliabilitas sangat tinggi 

 Derajat reliabilitas tinggi 

 Derajat reliabilitas sedang 

 Derajat reliabilitas rendah 

 Derajat reliabilitas sangat rendah 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16.0 for 

windows, diperoleh koefisien reliabilitas mencapai 0,713 yang berarti reliabilitas 

instrumen pada penelitian ini adalah tinggi. 

Tabel 3.6 

Reliabititas Instrumen  

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.713 9 

 

c. Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran menyatakan derajat kesukaran sebuah soal. Perhitungan 

tingkat kesukaran butir soal pada penelitian ini mengambil rumus indeks 

kesukaran menurut Arifin (2012, hlm.134) dengan formula sebagai berikut ini. 

             (3.3) 

Keterangan: 

 = Tingkat/indeks kesukaran 

 = Rata-rata setiap skor butir soal 

 = Skor maksimum ideal 
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  Peghitungan tersebut dapat dilakukan dengna bantuan Microseft exel 2007 

for windows, kemudian diinterpretasikan dengan kriteria pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Indeks Kesukaran (Arifin, 2009, hlm. 135) 

IK Kriteria 

0,00 < IK ≤ 0,30 Soal sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Soal sedang 

0,70 < IK < 1,00 Soal mudah 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program Microseft 

exel 2010 for windows, dapat diketahui tingkat kesukaran dari setiap butir soal 

yang telah di uji coba. Disajikan pada Tabel 3.8 sebagai berikut ini. 

Tabel 3.8 

Tingkat Kesukaran Instrumen 

No. Soal Tingkat Kesukaran Interpretasi Keterangan 

1 0,563 Sedang Digunakan 

2 0,55 Sedang Digunakan 

3 0,275 Sukar Digunakan 

4 0,125 Sukar Digunakan 

5 0,141 Sukar Digunakan 

6 0,02 Sukar Digunakan 

7 0,563 Sedang Digunakan 

8 0,381 Sedang Digunakan 

9 0,178 Sukar Digunakan 

 

d. Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu 

membedakan peserta didik yang telah menguasai kompetensi dengan siswa yang 

telah atau kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu, dengan 

kata lain daya pembeda akan membedakan siswa yang asor, papak dan unggul.  

Masih menurut Arifin (2012, hlm 133) untuk mengetahui daya pembeda 

dapat digunakan formula sebagai berikut. 
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-
            (3.4) 

Keterangan:  

DP = daya pembeda  

 = rata-rata skor kelompok atas  

 = rata-rata skor kelompok bawah  

Skor Maks = skor maksimum ideal 

Selanjutnya daya pembeda yang diperoleh diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi interpretasi pada Tabel 3.9 sebagai berikut. 

Tabel 3.9 

Klasifikasi Daya Pembeda (Arifin, 2009, hlm. 133) 

Daya pembeda Interpretasi 

0,40 ke atas  Sangat baik 

0,30 – 0,39  Baik 

0,20 – 0,29 Cukup 

0,19 ke bawah Kurang baik 

Berikut ini disajikan data daya pembeda hasil uji coba instrumen tes yang 

telah dilakukan. 

Tabel 3.10 

Daya Pembeda Tiap Butir Soal 

No. Soal Daya pembeda Interpretasi Keterangan 

1 0,5 Sangat baik Digunakan 

2 0,5 Sangat baik Digunakan 

3 0,379 Baik Digunakan 

4 0,2 Cukup Digunakan 

5 0,386 Baik Digunakan 

6 0,073 Kurang baik Digunakan 

7 0,5 Sangat baik Digunakan 

8 0,670 Sangat baik Digunakan 

9 0,283 Cukup Digunakan 

 



 

60 
 

 
 

2. Skala Motivasi Belajar Siswa 

Skala sikap ini dijadikan instruman untuk mengukur motivasi siswa 

terhadap pembelajaran matematika. Skala sikap motivasi belajar diberikan pada 

saat sebelum dan sesudah pembelajaran dilakukan. Skala sikap yang diberikan 

sebelum pembelajaran bertujuan untuk mengukur motivasi awal siswa terhadap 

pelajaran matematika. Sedangkan skala sikap yang diberikan setelah pembelajaran 

bertujuan untuk mengukur motivasi siswa setelah pembelajaran. Skala sikap ini 

diberikan kepada kedua keles penelitian untuk mengetahui peningkatan motivasi 

belajar siswa yang diberi pembelajaran ekspositori dan problem based learning.  

Bentuk skala sikap yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 

dua pernyataan, pernyataan positif dan pernyataan negatif. Setiap pernyataan 

diberikan empat pilihan jawaban mengikuti format jawaban dari likert, yaitu: SS 

(Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju). 

Empat pilihan ini digunakan dengan tujuan menghindari pilihan ragu-ragu siswa 

terhadap pertanyaan yang diberikan. pertanyaan-pertanyaan yang ada pada skala 

sikap ini didasarkan pada indikator motivasi belajar siswa yang sebelumnya telah 

dipaparkan. Siswa hanya perlu membubuhkan tanda  contreng (  ) pada salah satu 

kolom isian. format skala sikap yang mengukur motivasi belajar siswa ini diambil 

dari sumber Maulana (2009, hlm. 64-67), namun telah dimodifikasi kembali agar 

dapat digunakan di anak tingkat sekolah dasar, tentunya dengan beberapa 

pertimbangan kembali sehingga tidak semuanya digunakan. 

3. Wawancara 

Menurut Ruseffendi (dalam Maulana, 2009, hlm. 35), “wawancara adalah 

suatu cara mengumpulkan data yang sering digunakan dalam hal kita ingin 

mengorek sesuatu yang bila dengan cara angket atau cara lainnya belum bisa 

terungkap dengan jelas”. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah 

wawancara semi terstuktur dengan alat yang digunakan berupa pedoman 

wawancara, namun bisa dikembangkan lagi sesuai pembicaraan dan jawaban dari 

narasumber. Pedoman wawancara yang digunakan pada penelitian ini berupa 

pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh informasi lebih jauh mengenai respon 

siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

problem based learning dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan siawa di 
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kelas eksperimen untuk meminta pendapat dan tanggapan mengenai pendekatan 

problem based learning. 

4. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan mengamati sesuatu hal. Purwanto (2012, 

hlm. 149) menyatakan bahwa, “Observasi ialah metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung”. Bentuk 

observasi pada penelitian ini adalah observasi terstuktur dengan format yang telah 

ditentukan sebelumnya sehingga pengamat hanya tinggal membubuhkan tanda 

contreng ( ) pada kolom yang telah disediakan.  

Observasi yang dilakukan pada penelitian yaitu observasi terhadap 

aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran dan terhadap kinerja guru. 

Observasi pertama yaitu observasi aktivitas siswa dibuat sebagai instrumen 

pendukung untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran problem based 

learning. Observasi aktivitas tersebut diukur melalui format observasi dalam 

bentuk daftar cek. Indikator yang diukurnya berupa kedisiplinan, kerjasama, dan 

partisipasi. Aspek tersebut untuk observasi pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. (format observasi siswa terlampir beserta indikatornya). 

Observasi kedua yaitu terdadap kinerja guru. Observasi ini dibuat untuk 

mengukur kesesuaian pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan 

langkah-langkah yang sebelumnya telah direncanakan. Terdapat perbedaan antara 

lembar observasi kinerja guru pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lembar 

observasi kinerja guru pada kelas eksperimen ditambahkan beberapa indikator 

yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran problem based learning.  

G. Prosedur Penelitian 

Secara umum penelitian ini terbagi dalam tiga tahap yang harus dilakukan, 

yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengolahan data.  

1. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan penelitian ini meliputi sebagai berikut.  

a. Menentukan judul penelitian. 
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b. Melakukan kajian literatur terhadap pendekatan problem based learning, 

kemampuan komunikasi matematis, dan motivasi belajar. 

c. Pembuatan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian.  

d. Mengkonsultasikan instrumen yang sudah dibuat kepada pihak ahli, apakah 

instrumen tersebut layak untuk digunakan atau tidak.  

e. Melakukan ujicoba instrumen, untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan tingkat kesukaran instrumen.  

f. Melakukan pengolahan terhadap instrumen, bila ada yang perlu direvisi, 

maka diuji coba ulang.  

g. Mengurus perizinan penelitian. 

h. Menyampaikan surat izin ke sekolah yang dijadikan tempat penelitian dan 

meminta izin penelitian. 

i. Mengobservasi pembelajaran dan berdiskusi dengan guru kelas untuk 

menentukan waktu serta teknis penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap pertama penelitian dilakukan pretest terhadap kedua kelas 

penelitian. Siswa dikelas kontrol dan eksperimen diminta untuk mengerjakan tes 

kemampuan komunikasi matematis dan mengisi skala sikap dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal dan motivasi awal siswa terhadap matematika di 

kedua kelas penelitian.  

Selanjutnya dilakukan pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. 

Kelas kontrol diberikan pembelajaran ekspositori, sedangkan kelas eksperimen 

diberi pembelajaran problem based learning. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, dilakukan observasi terhadap aktivitas siswa dan kinerja guru oleh 

observer. 

Apabila pembelajaran telah berakhir secara keseluruhan, maka dilakukan 

postes. Siswa kembali diberi tes kemampuan komunikasi matematis untuk 

mengukur pengaruh pendekatan yang digunakan terhadap kemampuan 

komunikasi siswa dan siswa pun mengisi kembali skala sikap untuk mengukur 

pengaruh pendekatan problem based learning terhadap peningkatan motivasi 

belajar. Selain itu, dilakukan wawancara kepada siswa untuk mengetahui respon 
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dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran pendekatan problem based learning 

yang telah dilakukan melalui bantuan alat perekam. 

3. Tahap pengolahan data 

Data yang diperoleh dalam penelitian berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kualitatif berupa hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan 

skala sikap motivasi belajar sedangkan data kualitatif berupa hasil observasi, dan 

wawancara. Dari semua data yang terkumpul akan diolah, dianalisis dan ditarik 

kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, 

kemudian dilakukan penyusunan laporan. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pretes dan postes mengenai 

kemampuan komunikasi matematis siswa dan skala sikap motivasi belajar. 

Adapun data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.  

1. Data Kuantitatif 

a. Tes Kemampuan komunikasi matematis 

Setelah diperoleh data dari hasil pretest dan postest selanjutnya dihitung 

rata-rata hasil kedua tes tersebut untuk mengetahui rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis siswa dikelas kontrol dan kelas eksperimen. Data yang 

diperoleh kemudian diuji dengan menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan 

perbedaan dua rata-rata.  

1) Uji Normalitas 

Pengujian ini dilakuakan untuk mengetahui apakah data pretest dan postest 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. penelitian 

dangan taraf signifikan α = 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan menurut 

Sundayana (2015) ialah jika nilai P-value (sig) ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan jika 

nilai P-value (sig) > 0,05 maka H0 diterima. Dengan hipotesis yang akan diuji 

adalah sebagai berikut. 

H0 = data dari sampel berditribusi normal. 

H1 = data berasal dari sampel berdistribusi tidak normal. 
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Dalam menghitung uji normalitas ini dibantu dengan menggunakan program 

SPSS 16.0 for Windows melalui lilefors (Kolmogorov-Smirnov). 

2) Uji Homogenitas  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah varians kedua kelas 

penelitian tersebut sama atau berbeda. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah 

sebagai berikut. 

H0 = Tidak terdapat perbedaan varians pada kedua kelompok sampel (homogen). 

H1 = Terdapat perbedaan varians pada kedua kelompok sampel (tidak homogen). 

Dengan taraf signifikan α = 0,05, dengan kriteria pengambilan keputusan 

menurut Sundayana (2015) ialah jika nilai P-value (sig) ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

dan jika nilai P-value (sig) > 0,05 maka H0 diterima.. Uji homogenitas ini dengan 

ketentuan yaitu, jika data berdistribusi normal, maka uji statistikanya 

menggunakan uji Fisher (F) dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 for 

Windows, sedangkan jika data berdistribusi tidak normal, maka tidak perlu di uji 

homogenitas sehingga dilanjutkan ke pengujian beda rata-rata. 

3) Uji perbedaan dua rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-

rata kemampuan komunikasi matematis antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Diuji dengan menggunakan uji-t (Independent Sample t-test) dengan 

asumsi kedua varians homogen. Taraf signifikan α = 0,05, dengan kriteria 

pengambilan keputusan menurut Sundayana (2015) ialah jika nilai P-value (sig) ≤ 

0,05 maka H0 ditolak dan jika nilai P-value (sig) > 0,05 maka H0 diterima.dengan 

hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

H0 = Tidak terdapat perbadaan rata-rata kemampuan komunikasi matematis. 

H1 = Terdapat perbadaan rata-rata kemampuan komunikasi matematis. 

Dengan ketentuan penghitungan uji perbedaan dua rata-rata, jika data 

berdistribusi normal dan homogen, maka uji statistis untuk data bebas 

menggunakan uji-t dengan asumsi kedua varians homogen (Equel Variance 

Assumed) atau uji-t (Paired Sampel t-test) untuk data berpasangan. Jika data tidak 

homogen maka digunakan uji-t’, sedangkan apabila data berdistribusi tidak 

normal dan tidak homogen maka uji statistiknya menggunakan uji non-parametrik 
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Mann-Whitney. Penghitungan dapat menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for 

windows. 

4) Menghitung Gain Normal 

Perhitungan gain normal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setelah diberikan perlakuan. Untuk menghitung gain normal dapat 

digunakan rumus sebagai berikut. 

 

 (3.5) 

 

Setelah diperoleh gain normalnya, nilai tersebut dapat ditafsirkan dalam 

klasifikasi sebagai berikut pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 

Klasifikasi Gain Normal Sundayana (2015, hlm. 151) 

Gain Interpretasi 

-1,00 ≤ g < 0,00 Terjadi penurunan 

g =0,00 Tetap 

0,00 < g < 0,30 Rendah 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi 

 

b. Skala Motivasi Belajar Siswa 

Derajat penilaian terhadap suatu pernyataan dalam skala sikap terbagi 

menjadi 4 kategori alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Karena data yang diperoleh berupa 

skala kualitatif, maka data tersebut ditransfer ke dalam data kuantitatif dengan 

cara membagi pernyataan  menjadi dua yaitu, pernyataan yang mendukung sikap 

positf dan pernyataan yang mendukung sikap negatif dan setiap alternatif jawaban 

diberikan skor sesuai dengan ketentuan bahwa pernyataan yang mendukung sikap 

positf  yaitu skor 4 untuk pilihan sangat setuju, 3 utuk setuju, 2 untuk tidak setuju 

dan 1 untuk  sangat tidak setuju. Sebaliknya dengan skor yang dipeoleh 

pernyataan yang mendukung sikap negatif maka akan di beri skor  skor 1 untuk 
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pilihan sangat setuju, 2 utuk setuju, 3 untuk tidak setuju dan 4 untuk  sangat tidak 

setuju 

Selanjutnya, sama halnya dengan pengolahan data kuantitatif dari hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa, pengolahan data dari skala sikap pun 

dilakukan dengan menentukan skor yang diperoleh tiap siswa lalu menghitung 

nilai yang dihasilkan, kemudian menghitung rata-rata setiap kelompok untuk 

mengetahui rata-rata hitung kedua kelompok. Setelah itu menguji normalitas dari 

distribusi masing-masing kelompok. Jika kedua kelompok berdistribusi normal, 

maka dilanjutkan dengan pengujian homogenitas kedua kelompok dengan 

menggunakan uji-F. Setelah normalitas dan homogenitas terpenuhi, selanjutnya 

dilakukan uji perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan uji statistik dengan 

ketentuan yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. 

c. Hubungan Motivasi Belajar dengan Kemampuan Komunikasi Matematis 

 Untuk mengetahui hubungan peningkatan motivasi belajar dengan 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis dilakukan analisis korelasi. 

Dalam penelitian  ini  untuk  mengetahui  hubungan  antara  kemampuan 

komunikasi matematis  dan  motivasi  belajar  siswa,  dilakukanlah  uji  korelasi  

dengan bantuan  program SPSS 16.0 for Windows  melalui uji  product moment  

atau uji  Spearman’s. Uji  Spearman’s  dilakukan  jika  ada salahsatu  data yang 

tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk data terdistribusi normal bisa 

menggunakan uji product moment. 

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. 

H0:ρ = 0, Tidak ada hubungan yang positif antara peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis dan motivasi belajar siswa. 

H1:ρ≠ 0, Ada hubungan yang positif antara peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis dan motivasi belajar siswa. 

Setelah itu dicari koefisien determinasinya untuk mengetahui seberapa 

besar karakterstik kedua variabel memberikan pengaruh dan seberapa besar faktor 

lain yang memberikan pengaruh. Rumusnya yaitu: 

KD =  

Melalui analisis  korelasi  akan didapat nilai koefisien yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan  dan arah hubungan. Jika koefisien korelasi semakin 
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mendekati 1 atau -1 maka hubungan antara komunikasi matematis dengan 

motivasi belajar adalah kuat, sedangkan jika semakin mendekati 0 maka 

hubungan melemah. Untuk mengetahui arah hubungan maka dapat dilihat pada 

tanda nilai koefisien. Jika positif berarti terjadi hubungan yang positif antara 

kemampuan komunikasi matematis dengan motivasi belajar.  

Untuk lebih jelasnya mengenai analisis data kuantitatif pada penelitian ini, 

maka disajikan sebuah matrik hubungan yang dapat dilihat pada tabel 3.12 

mengenai analisis data kuantitatif untuk Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

dan Motivasi Belajar.   
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Tabel 3.12 

Analisis Data Kuantitatif untuk Tes Kemampuan Komunikasi Matematis dan Motivasi Belajar 

Rumusan Masalah Hipotesis Sumber Data Instrumen Analisis Data 

1.  Apakah pembelajaran 

dengan pendekatan problem 

based learning dapat 

meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa  

Penggunaan 

pembelajaran dengan 

pendekatan problem 

based learning dapat 

meningkatkan 

kemampuan 

komunikasi 

matematis siswa.  

Hasil data nilai awal 

dan nilai akhir 

kemampuan 

komunikasi matematis 

siswa kelas 

eksperimen 

Soal tes tulis 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

Dihitung dengan program SPSS  16.0 for 

windows.   

1. Uji Normalitas  

Dihitung melalui uji lilefors 

(Kolmogorov-Smirnov).                                  

Hipotesis :  

H0 = data berasal dari sampel berditribusi               

normal. 

H1 = data berasal dari sampel 

berdistribusi tidak normal 

(hasil : H1 di terima) 

2. Uji Beda Rata-rata 

Dihitung melalui  uji Wilcoxon.  

Hipotesis : 

H0 =  Pendekatan problem based 

learning tidak dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

(H0 : µ1 = µ0) 

H1 =  Pendekatan problem based 

learning dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

(H1 : µ1 > µ0) 

6
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Rumusan Masalah Hipotesis Sumber Data Instrumen Analisis Data 

µ0 = rata-rata nilai awal di kelas 

eksperimen 

µ1 = rata-rata nilai akhir di kelas 

eksperimen 

 (hasil : H1 di terima) 

2.  Apakah pembelajaran 

ekspositori dapat 

meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa? 

Penggunaan 

pembelajaran 

ekspositori dapat 

meningkatkan 

kemampuan 

komunikasi 

matematis siswa  

Hasil data nilai awal 

dan nilai akhir 

kemampuan 

komunikasi matematis 

siswa kelas kontrol 

Soal tes tulis 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

Awalnya sama dengan analisis hipotesis 

pertama yaitu menggunakan uji 

normalitas, 

1. Uji Normalitas  

Dihitung melalui uji lilefors 

(Kolmogorov-Smirnov).                                  

Hipotesis :  

H0 = data berasal dari sampel berditribusi               

normal. 

H1 = data berasal dari sampel 

berdistribusi tidak normal 

(hasil : H0 di terima) 

1. Uji Homogenitas 

Dihitung melalui uji F (Levene’s).                                  

Hipotesis :  

H0 = tidak terdapat perbedaan variansi 

antara nilai awal dan nilai akhir di 

kelas kontrol (Homogen). 

H1 = terdapat perbedaan variansi antara 

nilai awal dan nilai akhir di kelas 

kontrol (Tidak Homogen). 6
9
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Rumusan Masalah Hipotesis Sumber Data Instrumen Analisis Data 

(hasil : H1 di terima) 

3. Uji Beda Rata-rata 

Dihitung melalui  Uji-t berpasangan 

(paired sample t-tes).  

Hipotesis : 

H0 =  Pendekatan ekspositori tidak dapat 

meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

(H0 : µ1 = µ0) 

H1 =  Pendekatan ekspositori dapat 

meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

(H1 : µ1 > µ0) 

µ0 = rata-rata nilai awal di kelas kontrol 

µ1 = rata-rata nilai akhir di kelas kontrol 

(hasil : H1 di terima) 

3.  Apakah pembelajaran 

dengan pendekatan problem 

based learning  lebih baik 

dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi 

matematis siswa 

dibandingkan dengan 

pembelajaran ekspositori? 

Kemampuan 

komunikasi 

matematis siswa 

yang mengikuti 

pembelajaran 

menggunakan 

pendekatan problem 

based learning lebih 

baik daripada siswa 

Hasil data nilai awal 

dan akhir kemampuan 

komunikasi matematis 

siswa kelas 

eksperimen dan kelas 

kontrol 

Soal tes tulis 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

A. Data nilai awal 

Sebelumnya telah diketahui bahwa data 

nilai awal kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berdistribusi normal lanjut 

pada pengujian homogenitas, 

1. Uji Homogenitas 

Dihitung melalui uji F (Levene’s).                                  

Hipotesis :  

H0 = tidak terdapat perbedaan variansi 

antara nilai awal kelas eksperimen 7
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(lanjutan) 

 
 

Rumusan Masalah Hipotesis Sumber Data Instrumen Analisis Data 

yang mengikuti 

pembelajaran 

ekspositori 

dan kelas kontrol (Homogen). 

H1 = terdapat perbedaan variansi antara 

nilai awal kels eksperimen dan kelas 

kontrol (Tidak Homogen). 

(hasil : H0 di terima) 

2. Uji Beda Rata-rata 

Dihitung melalui  Uji-t berpasangan 

(independent sample t-tes).  

Hipotesis : 

H0 =  tidak terdapat perbedaan 

kemampuan awal komunikasi 

matematis siswa yang menggunakan 

pendekatan problem based learning 

dengan siswa yang menggunakan 

pembelajaran ekspositori. 

(H0 : µ1 = µ0) 

H1 =  terdapat perbedaan kemampuan 

awal komunikasi matematis siswa 

yang menggunakan pendekatan 

problem based learning dengan 

siswa yang menggunakan 

pembelajaran ekspositori. 

 (H1 : µ1 > µ0) 

µ0 = rata-rata nilai awal di kelas kontrol 

µ1 = rata-rata nilai awal di kelas 

eksperimen 

7
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(lanjutan) 

 
 

Rumusan Masalah Hipotesis Sumber Data Instrumen Analisis Data 

(hasil : H0 di terima) 

B. Data nilai akhir 

Sebelumnya telah diketahui bahwa data 

nilai akhir kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berdistribusi tidak normal 

lanjut pada pengujian beda rata-rata, 

Uji Beda Rata-rata 

Dihitung melalui  uji Wilcoxon.  

Hipotesis : 

H0 =  tidak terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang 

menggunakan pendekatan problem 

based learning dengan siswa yang 

menggunakan pembelajaran 

ekspoositori. 

(H0 : µ1 = µ0) 

H1 =  terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang menggunakan 

pendekatan problem based learning 

dengan siswa yang menggunakan 

pembelajaran ekspoositori. 

 (H1 : µ1 > µ0) 

µ0 = rata-rata nilai akhir kelas kontrol 

µ1 = rata-rata nilai akhir kelas eksperimen 7
2
 



 

 
 
 

 

(lanjutan) 
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 (hasil : H1 di terima) 

Diketahui bahwa nilai awal komunikasi 

matematis tidak memiliki perbedaan dan 

nilai akhir memiliki perbedaan 

peningkatan antara kelas kontrol dengan 

kelas eksperimen maka tidak perlu uji 

gain karena telah dipastikan bahwa µ1 > 

µ0), sehingga pembelajaran dengan 

pendekatan problem based learning lebih 

baik dari pembelajaran ekspositori dalam 

meningkatkan komunikasi matematis 

siswa. 

4.  Apakah pembelajaran 

dengan pendekatan problem 

based learning dapat 

meningkatkan motivasi 

belajar siswa? 

Penggunaan 

pembelajaran dengan 

pendekatan problem 

based learning dapat 

meningkatkan 

motivasi belajar. 

Hasil data nilai awal 

dan nilai akhir skala 

sikap motivasi belajar 

siswa kelas 

eksperimen 

Skala sikap 

motivasi 

belajar  

1. Uji Normalitas  

Dihitung melalui uji lilefors 

(Kolmogorov-Smirnov).                                  

Hipotesis :  

H0 = data berasal dari sampel berditribusi               

normal. 

H1 = data berasal dari sampel 

berdistribusi tidak normal 

(hasil : H1 di terima) 

2. Uji Beda Rata-rata 

Dihitung melalui  uji Wilcoxon.  

Hipotesis : 

H0 =  Pendekatan problem based 7
3

 



 

 
 
 

 

(lanjutan) 
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learning tidak dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa di kelas 

eksperimen. 

(H0 : µ1 = µ0) 

H1 =  Pendekatan problem based 

learning dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa di kelas 

eksperimen. 

(H1 : µ1 > µ0) 

µ0 = rata-rata nilai awal motivasi belajar di 

kelas eksperimen 

µ1 = rata-rata nilai akhir motivasi belajar 

di kelas eksperimen 

 (hasil : H1 di terima) 

5. Apakah pembelajaran 

ekspositori dapat 

meningkatkan motivasi 

belajar siswa? 

Penggunaan 

pembelajaran 

ekspositori dapat 

meningkatkan 

motivasi belajar 

siswa  

Hasil data nilai awal 

dan nilai akhir skala 

sikap motivasi belajar 

siswa kelas kontrol 

Skala sikap 

motivasi 

belajar 

Sama dengan analisis hipotesis ke 4 yaitu 

menggunakan uji normalitas dan uji 

perbedaan dua rata-rata hanya saja 

menggunakan data kelas kontro l. 

Hasil normalitas : H1  di terima 

Hasil beda rata-rata : H1 di terima 

6.  Apakah pembelajaran 

dengan pendekatan problem 

based learning  lebih baik 

dalam meningkatkan motivasi 

Motivasi belajar 

siswa yang 

mengikuti 

pembelajaran 

Hasil data nilai awal, 

nilai akhir dan gain 

skala sikap motivasi 

belajar siswa kelas 

Skala sikap 

motivasi 

belajar 

A. Data nilai awal 

Sebelumnya telah diketahui bahwa data 

nilai awal kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berdistribusi tidak normal 

lanjut pada pengujian beda rata-rata, 7
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belajar siswa dibandingkan 

dengan pembelajaran 

ekspositori? 

menggunakan 

pendekatan problem 

based learning lebih 

baik daripada siswa 

yang mengikuti 

pembelajaran 

ekspositori 

kontrol dan 

eksperimen  

Uji Beda Rata-rata 

Dihitung melalui  uji-U / Mann Whitney.  

Hipotesis : 

H0 = tidak terdapat perbedaan rata-rata 

data awal motivasi belajar kelas 

kontrol dengan kelas eksperimen. 

H1 =  terdapat perbedaan rata-rata data 

awal motivasi belajar kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. 

(hasil : H1 di terima) 

B. Data nilai akhir 

Sebelumnya telah diketahui bahwa data 

nilai akhir kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berdistribusi tidak normal 

lanjut pada pengujian beda rata-rata, 

Uji Beda Rata-rata 

Dihitung melalui  uji-U / Mann Whitney.  

Hipotesis : 

H0 = tidak terdapat perbedaan rata-rata 

data akhir motivasi belajar kelas 

kontrol dengan kelas eksperimen. 

H1 =  terdapat perbedaan rata-rata data 

akhir motivasi belajar kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. 

(hasil : H1 di terima) 7
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Rumusan Masalah Hipotesis Sumber Data Instrumen Analisis Data 

Diketahui bahwa nilai awal dan nilai akhir 

motivasi memiliki perbedaan peningkatan 

antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen maka perlu uji gain dengan 

rumus :    Gain = 

 

Selanjutnya data hasil perhitungan gain di 

uji kembali dengan uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji beda rata-rata.  

Hasil normalitas gain motivasi dengan 

liliefors : H1 di terima 

Hasil uji beda rata-rata  gain motivasi 

dengan uji-U / Mann Whitney dengan 

hipotesis :  

H0 = peningkatan motivasi belajar siswa 

yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan pendekatan problem 

based learning tidak lebih baik 

daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan ekspositori. 

H1 = peningkatan motivasi belajar siswa 

yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan pendekatan problem 7
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based learning lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan 

ekspositori. 

(Hasil : H1 di terima) 

7.  Adakah hubungan yang 

positif antara motivasi belajar 

dan komunikasi matematis 

siswa? 

Terdapat hubungan 

yang positif antara 

peningkatan 

kemampuan 

komunikasi 

matematis dan 

motivasi belajar 

siswa 

Hasil gain 

kemampuan 

komunikasi matematis 

dan skala motivasi 

belajar siswa kelas 

eksperimen dan 

kontrol 

 
Sebelumnya telah diketahui bahwa ada 

data yang tidak normal sehingga rumus 

korelasi yang digunakan adalah rumus 

Sperman’s Rank dengan hipotesis : 

H0:ρ = 0, Tidak ada hubungan yang 

positif antara peningkatan 

kemampuan komunikasi 

matematis dan motivasi 

belajar siswa. 

H1:ρ≠ 0, Ada hubungan yang positif 

antara peningkatan 

kemampuan komunikasi 

matematis dan motivasi 

belajar siswa. 

(Hasil : terdapat hubungan positif) 

Setelah itu dicari koefisien determinasinya 

untuk mengetahui seberapa besar 

karakterstik kedua variabel memberikan 

pengaruh dan seberapa besar faktor lain 

yang memberikan pengaruh. Rumusnya 

yaitu: KD =  

1 

7
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2.  Data Kualitatif  

a. Wawancara 

Data wawancara yang terkumpul dalam hasil rekaman handphone akan 

diuraikan menjadi deskripsi hasil wawancara, kemudian diringkas berdasarkan 

masalah yang akan dijawab dalam penelitian. Data dapat dikelompokkan dalam 

kategori positif, netral, atau negatif.  Kemudian dihitung persentasenya, setelah itu  

ditarik kesimpulan berdasarkan persentase yang telah didapatkan. 

b. Observasi 

Lembar observasi ini akan dijadikan sebagai data pendukung dalam 

penelitian ini untuk mengetahui respon siswa dalam bentuk aktivitas belajar dan 

kinerja guru dalam mengajar baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 

Agar memudahkan dalam menginterpretasikannya, penyajian lembar observasi 

dibuat dalam bentuk  tabel. Indikator yang termuat dalam lembar observasi 

dikuantitatifkan sesuai kriteria yang muncul pada aspek yang diobservasinya. 

Selanjutnya  data  kuantitatif  itu  dipersentasekan  dan  ditafsirkan  sesuai  dengan  

kriteria keberhasilannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


