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BAB III 

METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, 

sebab dalam penelitian ini diberikan suatu perl akuan untuk mengetahui 

hubunngan antara perlakuan tersebut dengan aspek tertentu yang diukur. 

Penelitian eksperimen atau percobaan adalah penelitian yang benar – benar untuk 

melihat hubungan sebab akibat (Ruseffendi, 2005:35). Penelitian ini merupakan 

kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Pada kuasi eksperimen ini subjek tidak 

dikelompokkan secara acak tetapi dipilih berdasarkan kelompok – kelompok yang 

sudah terbentuk alamiah. 

Dalam penelitian ini perlakuan yang diberikan adalah pembelajaran 

matematika berbantuan software Maple, sedangkan aspek yang diukurnya adalah 

kemampuan komunikasi matematis dan minat belajar siswa. oleh karena itu, yang 

menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran matematika 

berbantuan software Maple dan variabel terikatnya adalah kemampuan 

komunikasi matematika dan minat belajar siswa. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain yang akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

kelompok pretest-postest (prestest-postest control group design). Dasar 

pertimbangan dalam memilih desain ini adalah karena penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan 

minat belajar siswa dengan Accelerated Learning berbantuan software Maple dan 

siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. Adapun desain penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

O     X     O 

    -------------------------------------- 

O             O 

 



Wahyu Rini Ediningrum, 2015 

ACCELERATED LEARNING BERBANTUAN SOFTWARE MAPLE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DAN MINAT BELAJAR SISWA SMA 

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

Keterangan : 

O           :     Pretest dan posttest tes kemampuan komunikasi matematis) 

serta angket awal dan angket akhir minat belajar siswa. 

X  : Perlakuan berupa Accelerated Learning berbantuan                   

software Maple pada kelas eksperimen  

Frenkel (1990) 

Dalam penelitian ini diambil dua kelas masing – masing bertindak sebagai 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen merupakan 

kelompok yang diberi perlakuan berupa Accelerated Learning berbantuan 

Software Maple, sedangkan kelompok kontrol memperolej pembelajaran biasa. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab I, selain 

bertujuan untuk mengkaji peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan 

minat belajar siswa pada kedua kelas, penelitian ini juga mengkaji hubungan 

antara masing – masing kemampuan tersebut. Dalam mengkaji hubungan antara 

kemampuan komunikasi matematis dan minat belajar siswa digunakan rancangan 

cross-sectional design (cresswell, 2010). Metode penelitian dengan pendekatan 

cross-sectional design yaitu rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran 

atau pengamatan pada saat bersamaan atau sekali waktu. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di salah satu 

SMA Negeri di Purwokerto. Populasi terdiri dari 9 kelas yang memiliki 

kemampuan setara berdasarkan asumsi bahwa pada saat pembagian kelas 

dilakukan secara acak bukan berdasarkan peringkat atau kemampuan siswa. 

Kemudian sampel dipilih dua kelas dengan menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Dua kelas yang telah terpilih ditentukan sebagai kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara pengundian agar sampel 

yang terpilih bisa mewakili (representative) terhadap populasi, sehingga 

kesimpulannya dapat digeneralisasikan untuk populasi. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data, maka jenis instrumen yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dari instrumen tes dan non tes. Instrumen tes berupa soal 

kemampuan komunikasi matematis yang berbentuk uraian. Sedangkan instrumen 
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non-tes berupa skala minat belajar siswa terhadap Accelerated Learning 

berbantuan software Maple setelah pembelajaran. 

Data dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan tiga 

instrumen yang terdiri dari: 

1. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes kemampuan komunikasi matematis yang akan digunakan berupa tes 

tertulis. Pada penelitian ini tes yang digunakan terbagi ke dalam dua 

macam tes, yaitu: 

1) Pretes yaitu tes yang dilakukan sebelum perlakuan diberikan. Pretes 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada dua kelas 

yang menjadi sampel penelitian. Hasil pretes akan menjadi tolak ukur 

peningkatan prestasi belajar sebelum mendapatkan pembelajaran 

matematika berbantuan software Maple. 

2) Postes yaitu tes yang dilakukan setelah perlakuan diberikan. Postes 

dilakukan untuk mengetahui perolehan hasil belajar dan tidaknya 

oerubahan signifikan setelah mendapatkan pembelajaran matematika 

berbantuan software Maple. 

Langkah awal menyusun instrumen adalah membuat kisi – kisi soal tes 

komunikasi matematis. Kemudian instrumen tes terlebih dahulu dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing sebelum di ujicobakan ke siswa yang telah dijadikan 

sampel penelitian. Materi yang digunakan untuk tes adalah materi yang telah 

dipelajari oleh siswa sampel penelitian. Setelah data hasil uji coba diperoleh 

kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, 

dan daya pembedanya dari soal – soal tersebut yaitu butir demi butir untuk diteliti 

kualitasnya. Perhitungan yang dilakukan menggunakan bantuan program SPSS 

dan Microsoft Excel. 

Untuk memberikan penilaian yang objektif, criteria pemberian skor untuk 

soal tes kemampuan komunikasi matematis berpedoman pada Holistic Scoring 

Rubrics yang dikemukakan oleh Cai, Lane, dan Jakabcsin (1996) yang kemudian 

diadaptasi. Kriteria skor untuk tes ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut: 
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Tabel 3.1 

Pedoman Pemberian Skor Kemampuan Komunikasi Matematis 

Skor  Respon Siswa 

0 Tidak ada jawaban/salah menginterpretasikan 

1 Hanya sedikit yang benar dari penjelasan konsep, idea atau 

persoalan dengan kata – kata sendiri dalam bentuk penulisan kalimat 

secara matematis 

2 Hanya sebagian yang benar dari penjelasan konsep, ide, atau 

persoalan dengan kata – kata sendiri dalam bentuk penulisan kalimat 

secara matematis dan masuk akal. 

3 Semua penjelasan dengan menggunakan gambar, fakta, dan 

hubungan dalam menyelesaikan soal, dijawab lengkap dan benar 

namun mengandung sedikit kesalahan 

4 Semua penjelasan dengan menggunakan gambar, fakta, dan 

hubungan dalam menyelesaikan soal, dijawab dengan lengkap. Jelas 

dan benar. 

  

Bahan dan materi yang disampaikan dalam penelitian ini adalah materi 

limit pada tingkat SMA kelas X dengan menggunakan kurikulum 2013. Materi 

limit dipilih karena disesuaikan dengan software yang digunakan yaitu software 

Maple. Sehingga penyusunan soal tes mengacu pada materi SMA kelas X dengan 

menggunakan kurikulum 2013 dan software yang digunakan, karena tidak semua 

materi SMA dapat dipraktekkan dengan menggunakan software Maple. 

1) Validitas Teoritik 

Validitas teoritik pada sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada 

kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid 

berdasarkan teori dan aturan yang ada. Validitas teoritik berkenaan 

dengan validitas isi dan validitas muka yang diberikan oleh ahli. 

Validitas isi dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen 
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dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Apakah soal tersebut 

sesuai atau tidak dengan indikator. Validitas muka dilakukan dengan 

melihat tampilan dari soal itu yaitu keabsahan susunan kalimat atau 

kata – kata dalam soal sehingga jelas dan tidak salah tafsir. Jadi suatu 

instrumen dikatakan memiliki validitas muka yang baik apabila 

instrumen tersebut mudah dipahami maksudnya sehingga siswa tidak 

mengalami kesulitan ketika menjawab soal.  

Sebelum tes diujicobakan, terlebih dahulu dilakukan validitas muka dan 

validitas isi instrumen oleh para ahli. Uji coba validitas isi dan muka 

untuk soal tes kemampuan komunikasi matematis dilakukan oleh tiga 

orang ahli. Untuk mengukur validitas isi, pertimbangan didasarkan pada 

kesesuaian soal dengan aspek – aspek pengetahuan awal matematika 

siswa dan kesesuaian soal dengan materi ajar matematika SMA kelas X, 

dan sesuai dengan tingkat kesulitan siswa kelas tersebut. Untuk 

mengukur validitas muka, pertimbangan didasarkan pada kejelasan soal 

tes dari segi bahasa dan redaksi. Adapun hasil pertimbangan mengenai 

validitas isi dan muka kemudian diuji keterbacaannya secara terbatas 

kepada lima siswa di luar sampel. Dari hasil ujicoba terbatas, ternyata 

diperoleh gambaran bahwa semua soal tes dipahami dengan baik.  

2) Validitas Empirik 

Suatu alat evaluasi disebut valid apabila alat tersebut mampu 

mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi (Suherman, 2003:102). 

Oleh karena itu, keabsahannya tergantung pada sejauh mana ketepatan 

alat evaluasi itu dalam melaksanakan fungsinya. Dengan demikian 

suatu alat evalusi disebut valid jika ia dapat mengevaluasi dengan tepat 

sesuatu yang dievaluasi itu. Untuk menghitung kevaliditasan empiris 

suatu soal, dihitung dengan koefisien validitas (     dengan 

menggunakan rumus: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑    ∑  
 
  ∑    ∑  
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Keterangan:  

r = koefisien korelasi antara nilai hasil ujian dan nilai ulangan harian siswa 

N = banyak siswa 

X = nilai hasil ujian 

Y = nilai ulangan harian siswa 

Koefisien validitas (   ) diinterpretasikan dengan kriteria seperti tercantum 

dalam Tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Kriteria validitas instrumen 

Koefisien validitas (   ) Kriteria 

              Validitas sangat rendah 

              Validitas rendah 

              Validitas sedang 

              Validitas tinggi 

              Validitas sangat tinggi 

Instrumen diujicobakan secara empiris kepada 35 orang siswa kelas  XI   

SMA Negeri 1 Purwokerto. Tujuan uji oba empiris ini adalah untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas butir soal tes. Data hasil uji coba 

soal tes Komunikasi Matematis serta validitas butir soal selengkapnya ada 

pada Lampiran B. perhitungan validitas butir soal menggunakan software 

SPSS dan Ms.Excel. Untuk validitas butir soal digunakan korelasi product 

moment pearson, yaitu korelasi setiap butir soal dengan skor total. Hasil 

validitas butir soal kemampuan komunikasi matematis disajikan pada Tabel 

3.3 berikut. 
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Tabel 3.3 Hasil Validitas Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Nomor Soal Koefisien Korelasi Kesimpulan Interpretasi 

1 (1a) 0,470 Valid Sedang 

2 (1b) 0,739 Valid Tinggi 

3 (1c) 0,745 Valid Tinggi 

4 (2) 0,394 Valid Rendah 

5 (3a) 0,477 Valid Sedang 

6 (3b) 0,550 Valid Sedang 

7 (4a) 0,351 Valid Rendah 

8 (4b) 0,666 Valid Sedang 

 

Dari hasil yang disajikan pada tabel, terdapat dua soal dengan validitas 

tinggi, 4 soal sedang dan dua soal rendah. Hal ini berarti semua soal tes 

kemampuan komunikasi matematis yang diujicobakan adalah valid dan 

dapat digunakan dalam tes. 

3) Uji Reliabilitas 

Suatu alat evaluasi (tes dan nontes) disebut reliable jika hasil evaluasi 

tersebut relatif tetap jika digunakan untuk subjek yang sama. Relatif tetap 

maksudanya tidak tetap sama, tetapi mengalami perubahan yang tidak 

berarti (tidak signifikan) dan bisa diabaikan. Bentuk soal tes yang digunakan 

pada penelitian ini adalah soal tes tipe subjektif atau uraian, karena itu untuk 

mencari koefisien reliabilitas (r11) digunakan rumus alpa yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

    (
 

   
)    

∑   
 

   
  

Keterangan: 

    = koefisien reliabilitas alat evaluasi 

N    = banyaknya butir soal 

∑  
  

 = jumlah varians skor setiap item 

  
   = varians skor total 
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Koefisien reliabilitas diinterpretasikan seperti terlihat pada Tabel 3.4 J.P 

Guilford (Suherman, 2003) 

Tabel 3.4 

Kriteria reliabilitas 

Koefisien reliabilitas (Rxy) 
Kriteria 

              Reliabilitas sangat rendah 

              Reliabilitas rendah 

              Reliabilitas sedang 

              Reliabilitas tinggi 

              Reliabilitas sangat tinggi 

 

Untuk mengetahui instrumen yang digunakan reliabel atau tidak maka 

dilakukan pengujian reliabilitas dengan rumus alpha-croncbach dengan 

bantuan SPSS 20 For Windows. Pengambilan keputusan yang dilakukan 

adalah dengan membandingkan rhitung > rtabel maka tes reliabel, sedangkan 

jika rhitung ≤ rtabel maka tes tidak reliabel. 

Hasil perhitungan selengkapnya ada pada Lampiran B. Berikut ini 

merupakan rekapitulasi hasil perhitungan reliabilitas. 

Tabel 3.5 

Reliabilitas Tes Komunikasi Matematis 

rhitung rtabel Kriteria Kategori 

0,669 0,344 Reliabel Sedang 

 

4) Uji Daya Pembeda 

Suatu perangkat alat tes yang baik harus bisa membedakan antara siswa 

yang pandai, rata – rata, dan kurang karena dalam suatu kelas biasanya 

terdiri dari tiga kelompok tersebut (Suherman, 2003:159). Daya pembeda 

dari sebuah soal menyatakan seberapa  jauh kemampuan butir soal tersebut 

mampu membedakan antara testee yang mengetahui jawabannya benar 

dengan testee yang tidak dapat menjawab soal tersebut (testee yang 
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menjawab salah). Dengan kata lain daya pembeda sebuah butir soal adalah 

kemampuan butir soal itu untuk membedakan testee (siswa) yang pandai 

atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang tidak pandai. Untuk 

menentukan daya pembeda digunakan rumus sebagai berikut: 

                                             
       

   
                 (Suherman, 2003: 160)  

 Keterangan: 

DP = Daya pembeda 

JBA= Banyaknya siswa yang menjawab benar pada kelompok atas 

JBB= Banyaknya siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah 

JSA= Jumlah siswa kelompok atas 

Kriteria yang digunakan untuk daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.6 

Tabel 3.6 

Kriteria daya pembeda 

Daya pembeda Kriteria 

        Sangat jelek 

             Jelek 

             Cukup 

             Baik 

             Sangat baik 

Hasil perhitungan daya pembeda selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

B. Adapun hasil rangkuman yang diperoleh dari ujicoba instrumen untuk 

daya pembeda dengan menggunakan M.S Excel dapat dilihat pada Tabel 3.6 

berikut. 
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Tabel 3.7 

Daya Pembeda Soal 

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

No Soal Daya Pembeda Kriteria 

1 (1a) 0,611 Baik 

2 (1b) 0,944 Sangat Baik 

3 (1c) 0,944 Sangat Baik 

4 (2) 0,278 Cukup 

5 (3a) 0,500 Baik 

6 (3b) 0,611 Baik 

7 (4a) 0,444 Baik 

8 (4b) 0,667 Baik 

 

Dari tabel di atas, diperoleh daya pembeda dengan kriteria sangat baik 

sebanyak dua soal yaitu nomor 2 dan 3, kriteria baik sebanyak lima soal 

yaitu nomor 1, 5, 6, 7, dan 8, kriteria cukup sebanyak satu soal yaitu nomor 

4. Hal tersebut menunjukkan bahwa soal – soal tes komunikasi tersebut 

sudah bisa membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan 

siswa yang berkemampuan rendah. 

5) Uji Indeks Kesukaran 

Derajat kesukaran suatu butir soal dinyatakan dengan bilangan yang 

disebut indeks kesukaran (Suherman, 2003:169). Bilangan tersebut adalah 

bilangan real pada interval (kontinum) 0,00 sampai dengan 1,00. Soal 

dengan indeks kesukaran mendekati 0,00 berarti butir soa tersebut terlalu 

sukar, sebaliknya soal dengan indeks kesukaran mendekati 1,00 berarti soal 

tersebut terlalu mudah. Untu mencari indeks kesukaran (IK) digunkan 

rumus sebagai berikut: 

   
       

    
 

Keterangan: 

IK = Indeks Kesukaran 
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JBA = banyaknya siswa yang menjawab benar pada kelompok atas 

JBB  = banyaknya siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah 

JSA = Jumlah siswa kelompok atas 

Untuk menginterpretasikan indeks kesukaran, banyak digunakan 

kriteria seperti Tabel 3.8 (Suherman, 2003) 

Tabel 3.8 

Kriteria indeks kesukaran 

Indeks kesukaran (IK) Kriteria soal 

IK = 0,00 Soal terlalu sukar 

             Soal sukar 

             Soal sedang 

             Soal mudah 

IK = 1,00 Soal terlalu mudah 

 

Hasil uji coba untuk indeks kesukaran dapat dilihat selengkapnya di 

Lampiran B. Berikut ini merupakan hasil uji coba untuk indeks kesukaran 

dengan menggunakan bantuan M.s Excel.  

Tabel 3.9 

Indeks Kesukaran Tes 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

No Soal Indeks Kesukaran Kriteria 

1 (1a) 0,871 Mudah  

2 (1b) 0,829 Mudah  

3 (1c) 0,807 Mudah  

4 (2) 0,886 Mudah  

5 (3a) 0,764 Mudah  

6 (3b) 0,907 Mudah  

7 (4a) 0,336 Sedang  

8 (4b) 0,464 Sedang  
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2. Skala Minat Belajar 

Skala minat belajar berisi lembaran – lembaran pertanyaan – pertanyaan 

yang berhubungan dengan sikap ketertarikan (merespon positif atau negatif) 

terhadap pembelajaran yang telah diikuti oleh siswa. 

Angket skala minat belajar yang dipakai dalam penelitian ini adalah model 

skala likert yang dimodifikasi. Setiap pernyataan dilengkapi lima pilihan jawaban 

yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral, tidak setuju (TS), dan sangat tidak 

setuju (STS). Skala ini diberikan kepada siswa sesudah pelaksanaan 

pembelajaran. Sedangkan pemberian skor skala sikap untuk setiap pilihan 

jawaban positif berturut – turut 4, 3, 2, 1 dan sebaliknya 1, 2, 3, 4, untuk 

pernyataan negatif (Ruseffendi, 1998:120) 

Instrumen diujicobakan terhadap lima siswa untuk mengetahui tingkat 

keterbacaan bahasa dan sekaligus memperoleh gambaran apakah pernyataan – 

pernyataan dari skala minat dapat dipahami oleh siswa. selanjutnya instrumen di 

ujicobakan kepada siswa kelas XI SMA N 1 Purwokerto sebanyak 35 siswa. 

Adapun kisi – kisi dan instrumen minat belajar disajikan pada Lampiran. Tujuan 

dari uji coba instrumen skala minat belajar siswa adalah untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas dari setiap butir pernyataan. Hasil dari uji coba ini 

kemudian ditransformasikan dengan menggunakan M.s Excel dan software MSI. 

Perhitungan validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS 20 For Windows. Hasil uji coba instrumen skala minat selengkapnya dapat 

dilihat di Lampiran. 

a. Validitas Skala Minat Belajar 

Perhitungan validitas butir pernyataan skala minat belajar menggunakan 

software SPSS 20 For Windows. Untuk validitas butir item pernyataan 

menggunakan korelasi product moment Pearson, yaitu korelasi setiap butir 

item pernyataan dengan skor total. Apabila rhitung ≥ rtabel maka butir 

pernyataan dapat dikatakan valid atau nilai Signifikansi Korelasi kurang dari 

α (0,05), dengan rtabel sebesar 0,344 (dk = 33). Berikut hasil validitas butir 

pernyataan skala minat belajar siswa pada Tabel 3.10 
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Tabel 3.10 

Hasil Uji Validitas Butir Pernyataan 

Minat Belajar 

Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 

Signifikansi 

Korelasi 
Kategori Keputusan 

P1 0,509 0,001 Valid Dipakai 

P2 0,420 0,017 Valid  Dipakai 

P3 0,782 0,000 Valid Dipakai 

P4 0,461 0,005 Valid Dipakai 

P5 0,500 0,002 Valid Dipakai 

P6 0,533 0,001 Valid Dipakai 

P7 0,722 0,000 Valid Dipakai 

P8 0,577 0,0002 Valid Dipakai 

P9 0,456 0,005 Valid Dipakai 

P10 0,486 0,003 Valid Dipakai 

P11 0,491 0,002 Valid Dipakai 

P12 0,424 0,010 Valid Dipakai 

P13 0,550 0,0006 Valid Dipakai 

P14 0,517 0,001 Valid Dipakai 

P15 0,540 0,0008 Valid Dipakai 

P16 0,428 0,010 Valid Dipakai 

P17 0,409 0,014 Valid Dipakai 

P18 0,558 0,0005 Valid Dipakai 

P19 0,370 0,028 Valid Dipakai 

P20 0,582 0,0002 Valid Dipakai 

P21 0,498 0,002 Valid Dipakai 

P22 0,389 0,020 Valid Dipakai 

P23 0,689 0,0000 Valid Dipakai 

P24 0,638 0,000 Valid Dipakai 

P25 0,465 0,004 Valid Dipakai 

P26 0,544 0,0007 Valid Dipakai 

P27 0,280 0,102 Tidak Valid Dibuang 

P28 0,502 0,002 Valid Dipakai 

P29 0,528 0,001 Valid Dipakai 

 

Berdasarkan tabel uji coba reliabilitas di atas, terdapat 28 soal yang valid dan 

satu soal yang tidak valid. Hal ini berarti, terdapat satu soal yang dibuang dan 

28 soal yang dapat dipakai untuk angket untuk mengukur skala minat belajar 

siswa. 
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b. Reliabilitas Skala Minat Belajar 

Untuk mengetahui instrumen skala minta belajar yang digunakan reliabel atau 

tidak maka dilakukan pengujian reliabilitas dengan rumus alpha-croncbach 

dengan bantuan program SPSS 20 For Windows. Pengambilan keputusan 

yang dilakukan adalah dengan membandingkan rhitung dan rtabel. Jika rhitung > 

rtabel maka instrumen skala minat reliabel, sedangkan jika rhitung ≤ rtabel maka 

instrumen skala minat tidak reliabel. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat di Lampiran B. Berikut merupkan hasil reliabilitas Skala Minat. 

 

Table 3.11 

Reliabilitas Skala Minat Belajar 

rhitung rtabel Kriteria Kategori 

0,864 0,344 Reliabel Sangat Tinggi 

Dari hasil perhitungan reliabilitas berdasarkan Tabel 3.11 diatas diperoleh 

rhitung sebesar 0,843, ini artinya soal tersebut reliabel karena 0,843 > 0,344 dan 

termasuk kategori sangat tinggi. Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa 

skala minat belajar telah memenuhi karakteristik yang memadai untuk 

digunakan dalam penelitian. 

3. Lembar observasi 

  Lembar observasi disusun berdasarkan langkah penerapan model 

Accelerated Learning berbantuan software Maple, lembar observasi ini digunakan 

untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Aktivitas 

siswa yang diamati adalah kegiatan siswa sesuai dengan  model Accelerated 

Learning berbantuan software Maple. Aktivitas guru yang diamati adalah kegiatan 

guru dalam menerapkan Accelerated Learning berbantuan software Maple 

tujuannya untuk melihat kesesuaian antara pembelajaran dengan rancangan 

pembelajaran yang telah disusun. Observasi terhadap siswa dan guru dilakukan 

oleh observer.  

Lembar observasi guru berupa item pernyataan dengan pilhan “Ya” dan 

“Tidak”. Lembar observasi siswa berupa item pernyataan dengan lima skala 

penilaian: (1) sangat kurang, (2) kurang, (3) cukup, (4) baik, dan (5) sangat baik. 
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Untuk mengolah data hasil observasi aktivitas siswa dilakukan dengan 

menghitung persentase (P) antara lain adalah sebagai berikut. 

  
 

 
      

Keterangan: 

P = Persentase skor aktivitas 

Q = Rata - rata skor kolektif yang diperoleh pada satu aktivtas 

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

Selanjutnya, dilakukan pengklasifikasian berdasarkan kriteria (Abdullah dalam 

Junaidah, 2015, hlm. 45) yang disajikan pada Tabel 3.12 

 

Persentase Skor Interpretasi 

80%   P   100% Sangat Baik 

60%   P   80% Baik 

40%   P   60% Cukup 

20%   P   40% Kurang  

0%   P   20% Sangat Kurang 

4. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk  memperjelas data minat belajar  

siswa yang telah diperoleh dari angket minat belajar. Pedoman wawancara yang 

digunakan adalah semiterstruktur yaitu dengan merumuskan pertanyaan-

pertanyaan terlebih dahulu, namun pertanyaan tersebut bisa dikembangkan sesuai 

dengan kondisi dan data yang ingin diperoleh berdasarkan postresponden di akhir 

pembelajaran. Adapun pedoman wawancara selengkapnya ada pada Lampiran B. 

 

3.5 Tahap Penelitian 

  Penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan 

dan tahap analisis data, berikut adalah tahapan dan garis besar penelitian tersebut. 

1. Tahap Persiapan 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah: (1) Pengajuan judul 

penelitian, mengidentifikasi masalah penelitian, persiapan program Maple, 

pembuatan proposal penelitian yaitu melakukan kajian teoritis mengenai 

Accelerated Learning dan Software Maple, kemampuan komunikasi 

matematis dan Minat Belajar, mengikuti seminar penelitian, dan perbaikan 

Tabel 3.12 Klasifikasi Data Skor Skala Aktivitas 
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proposal hasil penelitian, (2) menentukan populasi dan sampel,               

(3) merencanakan pembelajaran, yaitu mengembangkan bahan ajar berupa 

RPP dan LKS untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, (4) 

menyusun instrumen , yang terdiri atas soal uraian untuk mengukur 

kemampuan komunikasi matematis, angket untuk mengukur minat belajar 

siswa dan pedoman wawancara, (5) menguji coba instrumen baik secara 

teoritik maupun empiris, (6) menganalisis validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda instrumen, dari hasil analisis uji coba dipilih 

butir – butir soal tes yang memenuhi validitas dan reliabilitas, selanjutnya 

instrument siap untuk digunakan sebagai alat ukur.  

2. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap ini merupakan tahap penerapan model pembelajaran dan 

pengumpulan data. Kegiatan pada tahap ini adalah: (1) Pelaksanaan pretes 

kemampuan komunikasi matematis dan pengisian angket minat belajar 

untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, (2) Penerapan 

Accelerated Learning Berbantuan Software Maple pada kelompok 

eksperimen dan pembelajaran biasa pada kelompok kontrol, materi yang 

disajikan dalam pembelajaran adalah limit fungsi aljabar kelas X selama 

tiga kali pertemuan dengan masing – masing satu pertemuan adalah empat 

jam pelajaran, (3) Pelaksanaan postes kemampuan komunikasi matematis, 

dan pengisian angket minat belajar untuk kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, dan (4) Pelaksanaan wawancara untuk memperjelas 

data minat belajar siswa. 

3. Tahap Analisis 

Setelah penerapan pembelajaran selesai, data yang telah terkumpul 

dianalisis dan diolah secara statistik untuk data kuantitatif dan secara 

deskriptif untuk data kualitatif. Berdasarkan instrument yang digunakan 

dalam penelitian ini, berupa data tes dan non tes, maka data yang diperoleh 

selanjutnya diolah melalui tahapan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Alur Uji Statistik 
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3.6 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan April – Juni 2015. Jadwal rencana 

kegiatan penelitian disajikan pada Tabel 3.13 berikut. 

 

Tabel 3.13  Waktu Penelitian 

No 
Jenis 

kegiatan 
Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1 
Penyusunan 

proposal 
       

2 
Seminar 

proposal 
       

3 

Penyusunan 

instrumen 

dan bahan 

ajar 

       

4 
Mengurus 

Perizinan 
       

5 
Pelaksanaan 

penelitian 
       

6 
Pengumpulan 

data 
       

7 
Pengolahan 

data 
       

8 Penulisan        

 

3.7 Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

  Data yang diperoleh dari hasil pretes dan postes kemudian dianalisis secara 

kuantitatif untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi matematis. 

Data dianalisis secara deskriptif selanjutnya dilakukan uji statistik untuk melihat 

apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelompok 
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eksperimen lebih baik daripada siswa pada kelompok kontrol. Untuk menentukan 

uji statistik yang digunakan, terlebih dahulu diuji normalitas data dan 

homogenitas varians. Seluruh analisis dilakukan menggunakan bantuan SPSS 20 

For Windows dan Microsoft Office Excel 2007. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut. 

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

penskoran yang telah dibuat. 

b. Membuat tabel skor pretes, postes siswa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

c. Menghitung statistik deskriptif skor pretest, posttest, dan gain yang meliputi 

skor minimum, skor maksimum, rata – rata dan simpangan baku. 

d. Menentukan skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis matematis 

siswa dengan rumus gain ternormalisasi yaitu: 

g = 
                             

                                      
   

 Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi sebagai berikut. 

Tabel 3.14 

 Klasifikasi Gain Ternormalisasi 

Besarnya n-gain (g) Klasifikasi 

g ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 

g < 0,30 Rendah 

Sumber: (Hake, 1999)  

e. Melakukan uji normalitas data hasil pretes dan gain komunikasi matematis 

siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan uji Shapirro 

Wilk. 

 Adapun rumusan hipotesisnya adalah: 

 H0 : Data berdistribusi normal 

 H1 : Data  berdistribusi tidak normal  

 Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

 Jika nilai Sig (p-value) <α (α = 0,05), maka H0 ditolak 
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 Jika nilai Sig (p-value) ≥ α (α = 0,05), maka H0 diterima 

f. Menguji homogenitas varians skor pretes dan gain komunikasi matematis 

siswa menggunakan uji Levene. 

 Adapun hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : σ1
2
= σ2

2  
Varians data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

homogen 

H1 : σ1
2
≠ σ2

2  
 Varians data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

tidak homogen 

 Dengan  σ1
2 

= varians skor kelompok eksperimen 

    σ2
2
 = varians skor kelompok kontrol 

 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 diterima 

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

perbedaan rata-rata skor pretes dan  gain komunikasi matematis matematis 

siswa menggunakan uji-t yaitu Independent Samples T Test dan taraf signifikan 

α = 0,05. 

H0 : µ1 = µ2    

H1  : µ1 > µ2  

Uji statistiknya:  

   
 ̅   ̅ 

√
 

  
 

 

  

 
      

 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 diterima 

h. Jika data yang diperoleh ada yang berdistribusi tidak normal maka dalam 

pengujian hipotesis digunakan uji statistik nonparametrik, dalam hal ini 

menggunakan uji  Mann Whitney. 

Kriteria pengujian uji satu pihak adalah terima H0 jika z hitung ≥ z tabel , dan 

tolak H0 jika z hitung < z tabel 

i. Jika kedua data berdistribusi normal akan tetapi variansinya tidak homogen 

maka digunakan uji-t’. 
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 ̅   ̅ 

√  
 

  
 

  
 

  

     ( Montgomery, 2009, hlm. 48) 

j. Melakukan uji asosiasi Contingency Coefficient untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara komunikasi matematis dan minat belajar siswa siswa dengan 

hipotesis statistik sebagai berikut: 

H0 :       
  

Tidak terdapat asosiasi yang signifikan antara kemampuan 

komunikasi matematis dan minat belajar siswa 

H1 :        
 Terdapat asosiasi yang signifikan antara kemampuan 

komunikasi matematis minat belajar siswa 

 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 diterima 

2. Analisis Data Non Tes Minat Belajar 

  Data yang diperoleh dari pemberian angket skala minat belajar siswa awal 

dan akhir kemudian dianalisis untuk mengetahui perbedaan minat belajar siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Seluruh analisis dilakukan 

menggunakan bantuan SPSS 20 For Windows  dan Microsoft Office Excel 2007. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan skor skala minat dan mengubahnya data ordinal menjadi interval 

b. Membuat tabel skor hasil angket minat belajar awal dan akhir pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dengan metode summated ratings dengan 

cara deviasi normal dan diolah dengan tahap-tahap berikut: 

1) Hasil jawaban untuk setiap pernyataan dihitung frekuensi setiap pilihan 

jawaban. 

2) Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut 

proporsi. 

3) Mentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai 

proporsi secara berurutan perkolom skor. 

4) Mentukan nilai proporsi kumulatif tengah dengan menjumlahkan proporsi 

titik tengah kumulatif dengan proporsi kumulatif secara berurutan 

perkolom skor. 

5) Mengitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif tengah yang diperoleh. 
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6) Mentukan nilai Z* dengan menjumlahkan nilai Z masing-masing pilihan 

jawaban dengan nilai Z terkecil. 

7) Mentukan nilai skala skor dengan membulatkan nilai Z*. 

c. Menentukan skor peningkatan minat belajar siswa.   

d. Melakukan uji normalitas data hasil angket  minat belajar awal, hasil angket  

minat belajar aakhir, dan gain minat belajar siswa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol menggunakan uji Shapiro Wilk 

 Adapun rumusan hipotesisnya adalah: 

 H0 : Data berdistribusi normal 

 H1 : Data  berdistribusi tidak normal  

 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 diterima 

e. Menguji homogenitas varians hasil angket  minat belajar awal, hasil angket  

minat belajar akhir, dan gain minat belajar siswa menggunakan uji Levene. 

 Adapun hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : σ1
2
= σ2

2  
Varians data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

homogen 

H1 : σ1
2
≠ σ2

2  
 Varians data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

tidak homogen 

 Dengan  σ1
2 

= varians skor kelompok eksperimen 

    σ2
2
 = varians skor kelompok kontrol 

 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 diterima 

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

perbedaan rata-rata hasil angket minat belajar awal, hasil angket  minat belajar 

aakhir, dan gain minat belajar siswa menggunakan uji-t yaitu Independent 

Samples T Test dan taraf signifikan α = 0,05. 

H0 : µ1 = µ2    

H1  : µ1 > µ2  

 Dengan kriteria uji sebagai berikut: 
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 Jika nilai Sig (p-value) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak 

 Jika nilai Sig (p-value) ≥ α (α = 0,05), maka H0 diterima 

g. Jika data yang diperoleh ada yang berdistribusi tidak normal maka dalam 

pengujian hipotesis digunakan uji statistik nonparametrik, dalam hal ini 

menggunakan uji  Mann Whitney. 

h. Jika kedua data berdistribusi normal akan tetapi variansinya tidak homogen 

maka digunakan uji-t’. 

i. Melakukan uji asosiasi Contingency Coefficient untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara komunikasi matematis dan minat belajar siswa 

siswa dengan hipotesis statistik sebagai berikut: 

H0 :       
  

Tidak terdapat asosiasi yang signifikan antara kemampuan 

komunikasi matematis dan minat belajar siswa 

H1 :        
 Terdapat asosiasi yang signifikan antara kemampuan 

komunikasi matematis minat belajar siswa 

 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 diterima 

 

3.8 PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian mengenai kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

Accelerated Learning berbantuan software Maple untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis dan minat belajar siswa ini dirancang untuk 

memudahkan dalam pelaksanaan penelitian. Prosedur dalam penelitian ini 

dijelaskan melalui diagram berikut: 
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