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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kemampuan berpikir kritis dan 

tingkat self-regulated learning antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

secara konvensional dengan yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

analitik sintetik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dasar pertimbangan 

pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengelompokkan 

baru yang disebabkan oleh aturan administratif sekolah. Oleh sebab itu, peneliti 

memilih sampel acak kelas yang telah terbentuk sebelumnya. Kelompok 

eksperimen mendapat perlakuan pembelajaran dengan pendekatan analitik 

sintetik, sedangkan kelompok kontrol memperoleh pembelajaran secara 

konvensional. Oleh sebab itu, metode penelitian ini menggunakan kuasi 

eksperimen. Peneliti menerima keadaan subjek sebagaimana adanya (Ruseffendi, 

2010).  

  Desain penelitian kemampuan berpikir kritis matematis ini terdiri dari dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan 

pendekatan analitik sintetik dan kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding 

dengan menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga rancangan penelitian 

yang digunakan adalah desain nonequivalent pretest-posttest control group 

design. Adapun desain penelitian di gambar sebagai berikut: 

Kelas eksperimen O      X     O 

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

Kelas Kontrol  O               O 

Keterangan: 

O    :  Pretes atau postes kemampuan berpikir kritis matematis 

X   :  Perlakuan pembelajaran dengan pendekatan analitik sintetik 

----- :  Subjek tidak dikelompokan secara acak menyeluruh 

Pengukuran kemampuan berpikir kritis matematis siswa dilakukan 

sebelum dan sesudah diberi perlakuan baik kepada kelompok eksperimen maupun 

kepada kelompok kontrol. Pengukuran sebelum diberikan perlakukan (pretes) 

bertujuan untuk melihat kemampuan awal kedua kelompok. 
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Desain penelitian untuk self-regulated learning matematika siswa adalah 

menggunakan desain posttest-only control group desain. Pada desain ini, 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol hanya menggunakan angket pada 

akhir proses pembelajaran atau setelah semua rangkaian perlakuan dilakukan. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi  pada penelitian  ini dilaksanakan pada siswa salah satu Sekolah 

Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Solok Sumatera Barat. Ditetapkan 

populasi ini dengan alasan bahwa pembagian siswa pada setiap kelas dilakukan 

berdasarkan nilai UN untuk kelas VII dan berdasarkan nilai raport sebelumnya 

untuk kelas VIII dan IX. Pembagian siswa dilakukan secara merata dengan 

kemampuan cenderung heterogen.  

Pemilihan sampel dilakukan mengikuti kebijakan sekolah. Setelah 

dikonsultasikan dengan Wakil Kepala Sekolah dan guru bidang studi 

matematika, maka peneliti memilih secara acak dari kelas VII yang memiliki 

kemampuan relatif sama. Oleh karena itu, pemilihan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Sehingga penelitian dapat dilakukan secara efisien terutama 

dalam hal pengawasan, kondisi subyek penelitian, waktu penelitian yang 

ditetapkan, kondisi tempat penelitian serta prosedur perijinan.  

Pertimbangan pemilihan kelas berdasarkan kepada kemampuan siswa pada 

kedua kelas tersebut homogen, sehingga ditentukan kelas kontrol yang diberikan 

pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen yang diberi perlakuan 

pembelajaran dengan pendekatan analitik sintetik. Sampel pada penelitian ini, 

kelas VII A menjadi kelas eksperimen sebanyak 24 siswa dan kelas VII C 

menjadi kelas kontrol juga  sebanyak 24 siswa. Kelas tersebut dipilih dari kelas 

yang ada. 

Siswa pada kelas eksperimen dibagi menjadi tiga kelompok yaitu dengan 

KAM tinggi, sedang dan rendah. Pengelompokkan berdasarkan soal KAM yang 

diberikan oleh peneliti. Kriteria pengelompokkan siswa berdasarkan KAM 

menurut Maya & Sumarmo (2011) sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pengelompokkan Siswa Berdasarkan KAM 

Rentang Level KAM Siswa 

70 ≤ KAM ≤ 100 Siswa Kelompok Tinggi 

55 ≤ KAM < 70 Siswa Kelompok Sedang 

0 ≤ KAM < 55 Siswa Kelompok Rendah 

 

Perhitungan selengkapnya tentang KAM terdapat pada lampiran C.1 

halaman 238. Rangkuman hasil perhitungan data hasil tes kemampuan awal 

matematika siswa kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

 Tabel 3.2 

Hasil Pengelompokkan Siswa Kelas Eksperimen Berdasarkan KAM 

Kategori KAM 
Jumlah 

Siswa 

Tinggi 7 

Sedang 11 

Rendah 6 

 

C. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi definisi dalam 

definisi operasional, yaitu: 

a. Kemampuan berpikir kritis matematis adalah kemampuan mengidentifikasi 

konsep, menggeneralisasi, memeriksa algoritma dan memecahkan masalah. 

i. Mengidentifikasi konsep adalah kemampuan mengidentifikasi sifat-sifat/ 

karakteristik suatu konsep dan menghubungkan dengan konsep lain. 

ii. Menggeneralisasi adalah kemampuan menemukan aturan umum suatu 

konsep. 

iii. Memeriksa algoritma adalah kemampuan memeriksa dan memberikan 

kesimpulan dengan benar. 

iv. Memecahkan masalah adalah kemampuan mengidentifikasi unsur yang 

diketahui, yang ditanyakan dan memilih strategi yang dipandang tepat 

sehingga didapatkan kesimpulan dari penyelesaian masalah. 

b. Self-regulated learning adalah upaya siswa untuk mengatur diri dalam 

kegiatan belajar, yang meliputi: berinisiatif belajar, mendiagnosa kebutuhan 
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belajar, menetapkan target/ tujuan belajar, memonitor, mengatur dan 

mengontrol belajar, memandang kesulitan sebagai tantangan, memanfaatkan 

dan mencari sumber yang relevan, memilih dan menerapkan strategi belajar, 

mengevaluasi proses dan hasil belajar serta konsep diri (self efficacy). 

c. Pendekatan analitik sintetik adalah pendekatan pembelajaran yang 

menganalisis suatu persoalan yang ada dan menyelesaikannya secara runtut 

atau sintetis untuk menemukan hasil dengan langkah menganalisis suatu 

masalah menjadi bagian yang lebih sederhana, memadukan bagian secara 

logik sehingga diperoleh penyelesaian dan membuat kesimpulan. 

d. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, 

artinya guru memberikan informasi, memberi contoh soal, dan memberikan 

latihan soal dan tanya jawab. 

 

D. Variabel Penelitian 

Penelitian ini melibatkan tiga jenis variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Adapun yang merupakan variabel bebasnya adalah pembelajaran analitik 

sintetik, dan variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis dan self-

regulated learning siswa, serta variabel kontrolnya adalah kemampuan awal 

matematis (KAM). Kemampuan awal siswa dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 

kelompok KAM tinggi, kelompok KAM sedang dan kelompok KAM rendah. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu instrument tes 

dan non tes. Instrumen dalam bentuk tes terdiri dari seperangkat soal tes untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis matematis. Sedangkan instrumen dalam non 

tes berupa skala sikap self-regulated learning matematis siswa. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Tes Kemampuan Awal 

Tes kemampuan awal adalah tes yang diberikan sebelum pembelajaan 

berlangsung. Tes ini dilakukan pada kelas eksperimen untuk pengelompokkan 

siswa berdasarkan pengetahuan awalnya. Tes yang diberikan adalah materi 

prasyarat sebelum pembelajaran berlangsung. Hasil dari tes kemampuan awal 
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kelas eksperimen akan dikelompokkan berdasarkan kategori nilai tinggi, sedang 

dan rendah.  

2. Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Tes kemampuan berpikir kritis bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa 

bisa berpikir secara kritis pada materi segi empat sebelum dan sesudah 

pembelajaran dengan pendekatan analitik sitetik dilaksanakan. Tes kemampuan 

berpikir kritis pada penelitian ini berupa pretes dan postes dalam bentuk uraian. 

Soal terdiri dari 4 soal yang diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pemilihan terhadap soal uraian bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir 

kritis siswa secara keseluruhan terhadap materi yang telah disampaikan meliputi 

empat aspek yaitu kemampuan mengidentifikasi konsep, kemampuan 

menggeneralisasikan, kemampuan memeriksa algoritma dan kemampuan 

memecahkan masalah. Materi yang diteskan adalah Bangun Datar Segi Empat. 

Kisi-kisi soal, perangkat soal, dan kunci jawaban tes kemampuan berpikir kritis 

matematis dapat dilihat pada lampiran A.5 halaman 224-228. Kriteria penskoran 

menggunakan skor rubrik yang dimodifikasi dari Facione (1994) sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Pedoman Pemberian Skor Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Aspek yang Diukur Respon Siswa Terhadap Soal atau Masalah Skor 

Mengidentifikasi 

Konsep 

Tidak menjawab/ Jawaban salah 

 

0 

Menjawab dengan benar, tetapi belum 

mengidentifikasi sifat bangun datar segi empat 

jajargenjang. 

1 

Menjawab dengan benar dan dapat 

mengidentifikasi sifat bangun datar segi empat 

jajargenjang, tetapi belum menghubungkan dengan 

konsep bangun datar segi empat lain. 

2 

Menjawab dengan benar, dapat mengidentifikasi 

sifat bangun datar segi empat jajargenjang dan 

dapat menghubungkan dengan konsep bangun 

datar segi empat lain. 

3 

Menjawab dengan benar , dapat mengidentifikasi 

sifat bangun datar segi empat jajargenjang dan 

dapat menghubungkan dengan konsep lain serta 

benar dalam berargumen. 

4 

Menggeneralisasi Tidak menjawab 

 

0 

Hanya melengkapi data pendukung dengan 

lengkap dan benar 

1 
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Melengkapi data pendukung dengan lengkap dan 

benar tetapi salah dalam menentukan aturan 

umum. 

2 

Melengkapi data pendukung dan menentukan data 

aturan umum dengan lengkap dan benar tetapi 

tidak disertai cara memperolehnya. 

3 

Melengkapi data pendukung dan menentukan 

aturan umum dengan lengkap dan benar serta 

menentukan aturan umum disertai cara 

memperolehnya 

4 

Algoritma Tidak menjawab/ Jawaban salah 0 

Memeriksa algoritma pemecahan masalah dengan 

benar. 

1 

Memeriksa algoritma pemecahan masalah dengan 

benar tapi kurang tepat dalam memperbaiki 

kekeliruan. 

2 

Memeriksa algoritma pemecahan masalah dan 

memperbaiki kekeliruan dengan benar, tetapi tidak 

memberikan kesimpulan. 

3 

Memeriksa, memperbaiki dan memberikan 

kesimpulan dengan benar. 

4 

Memecahkan masalah Tidak menjawab 0 

Hanya mengidentifikasi soal (diketahui, 

ditanyakan) dengan benar tetapi salah menentukan 

strategi penyelesaian masalah. 

1 

Mengidentifikasi soal (diketahui, ditanyakan) 

dengan benar menentukan strategi, tetapi 

penyelesaiannya salah. 

2 

Mengidentifikasi soal (diketahui, ditanyakan) 

dengan benar  menentukan strategi serta 

penyelesaiannya benar 

3 

Mengidentifikasi soal (diketahui, ditanyakan) 

dengan benar menentukan strategi dan 

penyelesaiannya benar dan membuat kesimpulan 

dengan benar 

4 

 

Setelah instrumen selesai, soal tersebut dianalisis untuk mengetahui kualitas 

soal yang meliputi uji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. 

Sebelumnya, soal tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing berhubungan dengan validitas isi dan muka. Pengujian validitas soal 

bertujuan untuk menentukan kesesuaian antara soal dengan materi ajar SMP kelas 

VII dengan tujuan yang akan diukur. Pertimbangan terhadap instrumen yang 

berkaitan dengan validitas isi dan validitas muka diminta dari orang berlatar 

belakang pendidikan Matematika yaitu dosen UPI, rekan sesama mahasiswa S2 

Pendidikan Matematika UPI dan guru matematika di sekolah. 
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Setelah validitas isi dan validitas muka dikonsultasikan kemudian instrumen 

diujicobakan. Uji coba akan dilakukan pada siswa kelas VIII SMP tempat peneliti 

melakukan penelitian yang telah belajar materi Segi Empat. Soal tersebut 

diasumsikan terjaga kerahasiaannya dan untuk mengantisipasi soal yang diberikan 

tidak tersebar, maka dikumpulkan kembali. Kemudian data yang diperoleh dari uji 

coba tes kemampuan berpikir kritis matematis ini dianalisis untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukarannya dengan 

menggunakan bantuan Software Microsoft Excel 2007 dan SPSS 20.0 for 

windows. Proses analisis data hasil uji coba meliputi hal-hal berikut: 

a) Analisis Validitas Butir Tes 

Validitas merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat keshahihan suatu 

instrumen (Sundayana, 2014). Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud. Validitas yang dilakukan dalam 

penelitian ini melalui validitas isi dan validitas muka. Validitas isi dapat 

dilakukan dengan membandingkan ketepatan atau kesesuaian antara isi 

instrumen dengan materi ajar yang telah diberikan (Sugiyono, 2013). 

Validitas muka atau validitas tampilan merupakan keabsahan susunan kalimat 

atau kata-kata dalam soal sehingga jelas pengertiannya dan tidak 

menimbulkan makna ganda. Validitas ini dilakukan oleh beberapa ahli dan 

guru mata pelajaran matematika. Selanjutnya adalah revisi instrumen. Item 

soal yang tidak valid menurut ahli tidak dipergunakan dalam penelitian ini.  

Untuk menguji validitas alat ukur, menurut Lestari & Yudhanegara 

(2015) dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pearson/ Product 

Moment, yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2

}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)
2

}

 

 

Keterangan:  rxy  = koefisien korelasi 

X  = skor item butir soal 

Y  = jumlah skor total setiap soal 

n  = jumlah responden 
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Tolak ukur validasi soal tes dalam penelitian ini menggunakan kriteria 

koefisien validitas menurut Lestari&Yudhanegara (2015), dapat dilihat 

pada tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Koefisien Korelasi Validitas 

Koefisien Interpretasi 

0,90 <  rxy ≤ 1,00 Sangat baik 

0,70 <  rxy ≤ 0,90 Baik 

0,40 <  rxy ≤ 0,70 Cukup 

0,20 <  rxy ≤ 0,40 Buruk 

0,00 <  rxy  ≤ 0,20 Sangat buruk 

  

Untuk melihat apakah antara dua variabel terdapat hubungan yang 

signifikan atau tidak maka koefisien korelasinya harus dibandingkan 

dengan menggunakan rtabel. Butir soal dinyatakan valid signifikan untuk 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan derajat kebebasan (dk) = n-2 dan taraf signifikansi 

0,05. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa butir-butir soal 

mempunyai kriteria validitas rendah dan sedang dan terdapat pula butir 

soal yang tidak valid seperti yang dicantumkan pada tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Validitas Uji Coba Instrumen Berpikir Kritis Matematis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Analisis Reliabilitas Tes 

Reliabilitas suatu instrumen adalah tingkat keajegan (konsistensi) suatu 

instrumen, yakni sejauh mana instrumen tersebut dapat dipercaya untuk 

menghasilkan skor yang konsisten dan relatif tidak berubah meskipun 

No.Soal rxy Kriteria Validitas 

1a 0,643 Cukup Valid 

1b 0,544 Cukup Valid 

2 0,692 Cukup Valid 

3 0,574 Cukup Valid 

4 0,644 Cukup Valid 

5 0,373 Buruk Tidak valid 
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diberikan pada situasi dan kondisi yang berbeda. Tes yang reliabel adalah bila 

hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap subjek yang 

sama akan menunjukkan hasil yang juga sama (Sugiyono, 2013). Artinya, 

suatu tes dikatakan memiliki reabilitas apabila skor yang diperoleh oleh para 

peserta tes akan stabil, kapan saja dan dimana saja tes tersebut dilaksanakan 

dan oleh siapa saja tes tersebut dinilai atau diperiksa. Untuk mengukur 

keandalan butir tes uraian, digunakan rumus Cronbach-Alpha (Lestari & 

Yudhanegara, 2015). 

𝑟 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
] 

Keterangan: 

r      :   Reliabilitas yang dicari 

n      :   Banyaknya item soal 

∑ 𝑆𝑖
2
:  Jumlah varians skor tiap item soal 

 𝑆𝑡  :   Varians total 

Menurut Lestari & Yudhanegara(2015), klasifikasi koefisien reliabilitas 

sebagai berikut : 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Koefisien  Korelasi Interpretasi 

0,90  <  r11 ≤  1,00 Sangat tinggi 

0,70  <  r11 ≤  0,90 Tinggi 

0,40  <  r11 ≤  0,70 Sedang 

0,20  <  r11 ≤  0,40 Rendah 

0,00  <  r11 ≤  0,20 Sangat rendah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan microsoft excel 2007 

diperoleh tingkat reliabilitas sedang yaitu 0,52. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B.2 halaman 233. 

 

c) Analisis Daya Pembeda Butir Tes 

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan butir soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan 

siswa yang kurang pandai atau berkemampuan rendah. Sebelum menentukan 

daya pembeda tiap butir soal, data skor uji coba diurutkan dari yang terbesar 

sampai terkecil. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan siswa kedalam 
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kelompok atas dan bawah. Penentuan kelompok atas dan bawah adalah 50% 

siswa kelompok atas dan 50% siswa kelompok bawah setelah data diurutkan 

(Zulaiha, 2008). Daya pembeda dapat dihitung dengan rumus : 

𝐷𝑃 =  
𝑀𝑒𝑎𝑛𝐴 −  𝑀𝑒𝑎𝑛𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

Keterangan: 

DP        :   Daya pembeda soal uraian 

MeanA         :   Rata-rata skor siswa kelompok atas 

MeanB          :   Rata-rata skor siswa kelompok bawah  

Skor Maksimum   :   Skor maksimum pada pedoman penskoran. 

Menurut Lestari & Yudhanegara (2015) klasifikasi koefisien daya 

pembeda sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Koefisien Daya Pembeda 

Daya Pembeda Kriteria 

DP  ≤  0,00 Sangat Buruk 

0,00  <  DP  ≤  0,20 Buruk 

0,20  <  DP  ≤  0,40 Cukup 

0,40  <  DP  ≤  0,70 Baik 

0,70  <  DP  ≤  1,00 Sangat Baik 

Hasil analisis daya pembeda setiap butir soal dapat dilihat pada tabel 3.8 

berikut: 

Tabel 3.8 

Hasil Analisis Daya Pembeda Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis 

Matematis 

No.Soal Daya Pembeda Validitas 

1a 0,208 Cukup 

1b 0,167 Buruk 

2 0,229 Cukup 

3 0,208 Cukup 

4 0,313 Cukup 

5 0,188 Buruk 

Hasil perhitungan daya pembeda tes kemampuan berpikir kritis 

matematis berdasarkan tabel 3.8 menunjukan bahwa 4 soal berada pada 

kategori cukup, dan 2 soal berada pada kategori jelek. Hasil perhitungan 

selengkapnya tentang daya beda tiap butir soal dapat dilihat dari lampiran B.3 

halaman 234. 
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d) Analisis Tingkat Kesukaran Butir Tes 

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar 

derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran 

seimbang (proporsional), maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. 

Soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah (arifin, 2013). 

Analisis tingkat kesukaran soal menggunakan rumus sebagai berikut (Lestari 

& Yudhanegara, 2015): 

𝐼𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan: 

IK  :   Indeks kesukaran tiap butir soal 

�̅�  :   Rata- rata skor jawaban siswa pada suatu butir soal 

SMI :   Skor maksimal ideal suatu butir 

Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015) klasifikasi koefisien Tingkat 

Kesukaran sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Klasifikasi Koefisien Tingkat Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK = ,00 Soal terlalu sukar 

0,00  <  IK  ≤  0,30 Soal sukar 

0,30  <  IK  ≤  0,70 Soal sedang 

0,70  <  IK  ≤  1,00 Soal mudah 

IK = 1,00 Soal terlalu mudah 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran setiap butir soal terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 3.10 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

No.Soal Tingkat Kesukaran Interpretasi 

1a 0,292 Sukar 

1b 0,313 Sedang 

2 0,677 Sedang 

3 0,750 Mudah 

4 0,698 Sedang 

5 0,656 Sedang 

 

Hasil perhitungan selengkapnya tentang daya beda tiap butir soal dapat 

dilihat dari lampiran B.4 halaman 235. 
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e) Rekapitulasi Analisis Hasil Uji Coba 

Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda dan 

tingkat kesukaran setiap butir tes kemampuan berpikir kritis matematis dapat 

dirangkum dalam tabel 3.11 berikut: 

Tabel 3.11 

Rekapitulasi Hasil Analisis Uji Coba Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

No.Soal Validitas 
Daya 

Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1a Valid Cukup Sukar Dipakai 

1b Valid Buruk Sedang Tidak dipakai 

2 Valid Cukup Sedang Dipakai 

3 Valid Cukup Mudah Dipakai 

4 Valid Cukup Sedang Dipakai 

5 Tidak Valid Buruk Sedang Tidak Dipakai 

 

Berdasarkan tabel 3.11 dapat disimpulkan bahwa soal 1a, 2, 3, dan 4 

dapat digunakan, sedangkan soal no. 1b dan no. 5 tidak bisa digunakan. 

3.  Skala Sikap Self-Regulated Learning 

Self-regulated learning matematika diperoleh melalui skala sikap yang 

disusun dan dikembangkan berdasarkan sembilan aspek kemandirian belajar 

yaitu: inisiatif belajar, mendiagnosa kebutuhan belajar, menetapkan target/ 

tujuan belajar, memonitor, mengatur dan mengontrol belajar, memandang 

kesulitan sebagai tantangan, memanfaatkan dan mencari sumber yang 

relevan, memilih dan menetapkan strategi pembelajaran, mengevaluasi proses 

dan hasil belajar serta konsep diri. Skala sikap self-regulated learning terdiri 

dari 27 item pertanyaan merupakan modifikasi dari Sumarmo (2011). 

Masing-masing item skala tersebut terdiri dari empat pilihan, yaitu: STS : 

sangat tidak setuju, TS : tidak setuju, S: setuju, dan SS : sangat setuju. Pilihan 

ragu-ragu tidak digunakan untuk menghindari ketidakberpihakan siswa. 

Komposisi pernyataan terdiri dari 18 positif dan 9 pernyataan negatif. Skor 

untuk pernyataan positif yaitu STS = 1, TS = 2 , S = 3, SS = 4. Skor untuk 

pernyataan negatif yaitu STS = 4, TS = 3 , S = 2, SS = 1. Tabel 3.12 memuat 

kisi-kisi self-regulated learning matematika siswa.  
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Tabel 3.12 

Kisi-Kisi Self-Regulated Learning  

No Indikator 
No 

Item 

Jenis 

Pernyataan 
Pernyataan 

1 
Inisiatif 

Belajar 

1 + 
Saya mengerjakan tugas matematika 

atas keinginan sendiri 

2 - 

Saya lebih menyukai tugas yang 

diberikan guru daripada tugas yang 

dipilih sendiri 

3 - 

Ketika mengalami kesulitan dalam 

belajar matematika, saya menunggu 

bantuan teman atau guru 

4 + 
Saya mencari soal tambahan untuk 

latihan di rumah 

2 

Mendiagnosa 

kebutuhan 

belajar 

5 + 

Ketika menyelesaikan masalah 

matematika, saya mencoba 

mempelajari konsep mana saja yang 

belum saya pahami supaya dapat 

menyelesaikan masalah yang 

diberikan 

6 + 

Saya menyiapkan buku dan LKS 

yang diperlukan dalam belajar 

matematika 

7 - 
Tugas matematika dari guru 

membantu saya belajar 

3 

Menetapkan  

target/tujuan 

belajar 

8 + 
Saya mempunyai  tujuan yang ingin 

dicapai dalam belajar matematika 

9 - 
Belajar tanpa target meringankan 

beban pikiran saya 

10 + 

Saya sungguh-sungguh dalam belajar 

matematika supaya memperoleh nilai 

bagus dan berprestasi dalam bidang 

akademik 

4 

Memonitor, 

mengatur, dan 

mengontrol 

belajar 

11 + 

Saya merasa bangga terhadap tugas 

matematika yang saya kerjakan 

sendiri 

12 + 
Saya mempunyai jadwal khusus 

untuk belajar matematika di rumah 

13 + 

Apabila terdapat kesalahan pada 

tugas yang lalu, saya mengkaji 

kesalahan pada tugas tersebut 

5 

Memandang 

kesulitan 

sebagai 

tantangan 

14 - 
Saya frustasi menghadapi tugas 

matematika yang sulit 

15 + 

Jika ada materi  matematika yang 

sulit, saya tetap mempelajari untuk 

memahaminya. 

16 + 
Tugas yang sulit mendorong saya 

untuk mengerahkan kemampuan saya 

6 

Mencari dan 

Memanfaatkan 

sumber belajar 

yang relevan 

17 + 

Saya berusaha untuk mencari  dan 

membaca  berbagai buku  yang 

relevan untuk menyelesaikan tugas 

matematika 
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18 - 
Menunggu petunjuk dari teman/ guru 

lebih baik daripada mencari sendiri 

19 + 

Saya suka memanfaatkan 

perpustakaan  untuk mencari 

pengetahuan terbaru 

 

7 

Memilih dan 

menetapkan 

strategi belajar 

20 + 
Saya mengulang kembali materi 

matematika yang telah dipelajari 

21 + 

Saya mempelajari materi yang akan 

diajarkan sebelum guru menerangkan 

di kelas 

8 

Mengevaluasi 

proses dan 

hasil belajar 

22 + 
Hasil belajar selama ini sesuai 

dengan perkiraan saya 

23 + 
Saya senang ketika dalam belajar 

matematika disertai perlombaan 

9 Konsep diri 

24 - 

Saya kurang percaya diri ketika guru 

menyuruh mengerjakan soal di depan 

kelas 

25 - 
Saya ragu dapat menyelesaikan tugas 

dengan baik 

26 + 
Saya yakin akan mendapatkan hasil 

yang baik dalam tes matematika 

27 - 
Saya takut mengemukakan pendapat 

yang berbeda dengan orang lain 

 

Sebelum digunakan dalam penelitian, maka terlebih dahulu skala sikap 

self-regulated learning matematika ini dikonsultasikan terlebih dahulu 

kepada para ahli yaitu dosen-dosen pembimbing. Dosen-dosen pembimbing 

memberikan saran dan kritik demi perbaikan skala sikap self-regulated 

learning matematika ini. Untuk memenuhi validitas isi skala sikap self-

regulated learning, penulis meminta pertimbangan salah satu guru dan dosen 

lain. Maka setelah proses revisi, maka angket diujicobakan.  

a. Analisis Validitas Skala Sikap 

Validasi dari skala sikap self-regulated learning diolah dengan 

menggunakan SPSS 20.0 for windows menggunakan uji Rank-Spearmen. 

Hasil perhitungan self-regulated learning dinyatakan dalam tabel 3.13 

berikut: 
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Tabel 3.13 

Hasil Analisis Validitas Hasil Uji Coba Self-Regulated Learning 

 

Berdasarkan tabel 3.13 terdapat 5 pernyataan yang tidak valid, sehingga 

tidak dipakai,sedangkan yang lain digunakan untuk skala sikap self-regulated 

learning matematika pada akhir  penelitian ini. 

 

b. Analisis Reliabititas Skala Sikap 

Perhitungan reliabilitas item pernyataan skala sikap self-regulated 

learning menggunakan SPSS 20.0 for windows. Hasil perhitungan ujicoba 

reliabilitas adalah 0,906, artinya skala sikap self-regulated learning 

mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. Hasil Uji reliabilitas terdapat pada 

tabel 3.14 berikut: 

Tabel 3.14 

Hasil Uji Reliabilitas Skala sikap Self-Regulated Learning 

 

 

       

 

No 

 

Spearman

’s rho 
Sig. Ket.  

No 

 

Spearman’

s rho 
Sig. Ket. 

1 0,62 0,001 Valid  15 0,61 0,002 Valid 

2 0,70 0,000 Valid  16 0,50 0,013 Valid 

3 0,44 0,033 Valid  17 0,42 0,042 Valid 

4 0,04 0,838 T. Valid  18 0,71 0,000 Valid 

5 0,57 0,004 Valid  19 0,53 0,008 Valid 

6 0,24 0,258 T. Valid  20 0,45 0,028 Valid 

7 -0,21 0,315 T. Valid  21 0,48 0,019 Valid 

8 0,47 0,022 Valid  22 0,66 0,000 Valid 

9 0,49 0,016 Valid  23 0,57 0,004 Valid 

10 0,53 0,007 Valid  24 0,54 0,007 Valid 

11 0,54 0,006 Valid  25 0,50 0,013 Valid 

12 0,55 0,005 Valid  26 0,54 0,007 Valid 

13 0,07 0,748 T. Valid  27 0,36 0,088 T. Valid 

14 0,66 0,000 Valid      

Cronbach's Alpha N of Items 

0,906 22 
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F. Bahan Ajar 

 Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar kegiatan siswa yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan analitik sintetik untuk kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional untuk kelas kontrol. Lembar kerja yang disusun oleh peneliti 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Lembar kerja siswa ini terdiri dari 7 

kali pertemuan dilengkapi dengan soal-soal latihan yang menyangkut materi kelas 

VII semester 2, yakni materi bangun datar segi empat.  

Lembar kerja siswa yang disusun dengan pendekatan analitik sintetik ini  

memiliki perbedaan dengan model-model lain. Pada bahan ajar dengan 

pendekatan analitik sintetik dilakukan analisis masalah terlebih dahulu sehingga 

terkonstruksilah konsep pada pemikiran siswa. Setelah konsep sudah terbangun 

pada pemikiran siswa, kemudian diberikan soal penerapan dalam pemecahan 

masalah matematika bangun datar segi empat. Akibatnya menuntut siswa untuk 

menganalisis soal dan secara mandiri menyusun penyelesaian soal tersebut.  

 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian telah melewati tiga tahapan, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap 

pelaksanaan dan (3) tahap pengumpulan dan pengolahan data. Uraian dari ketiga 

tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan ini adalah mengidentifikasi 

masalah, studi kepustakaan, penetapan materi pelajaran, pembuatan perangkat 

pembelajaran, pembuatan proposal penelitian, mengikuti seminar proposal, dan 

perbaikan proposal hasil seminar. 

2. Tahap Pembuatan Bahan Ajar dan Uji Coba Instrumen 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan instrumen 

berupa tes berpikir kritis matematis dan angket untuk mengukur tingkat self-

regulated learning. Instrumen yang telah selesai, di uji coba pada kelas VIII 

SMPN 1 Lembah Gumanti Kabupaten Solok tahun pelajaran 2015-2016 pada 

tanggal 6 desember tahun 2015. Hasil uji coba tersebut kemudian dianalisis. Hasil 

analisis, terdapat 2 item soal yang tidak dapat digunakan yaitu soal no. 1b dan no. 
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5, sedangkan yang lain dapat dipakai. Hasil analisis angket terdapat 5 pernyataan 

yang tidak valid, yaitu pernyataan ke- 3, 6, 7, 13 dan 27, sedangkan pernyataan 

yang lain dapat dipakai untuk mengukur tingkat self-regulated learning siswa. 

Hasil revisi dari tes kemampuan kritis matematis dan angket self-regulated 

learning kemudian diperbanyak untuk digunakan sebagai alat ukur. Selain 

penyususnan instrumen, peneliti juga merancang rencana perangkat pembelajaran, 

lembar kerja siswa dan soal-soal evaluasi pada setiap proses pembelajaran. 

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penentuan populasi dan 

sampel penelitian. Populasi adalah seluruh siswa SMPN 1 lembah Gumanti dan 

sampel adalah kelas VII A dan VII C. Setelah kelas sampel diperoleh,  selanjutnya 

adalah memberikan tes kemampuan awal matematika (KAM) pada kelas 

eksperimen yang merupakan kemampuan prasyarat dan memberikan pretes 

kemampuan berpikir kritis matematis pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Berikutnya peneliti memulai pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

pendekatan analitik sintetik pada kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. Pada pertemuan pertama peneliti menerangkan 

bagaimana proses pembelajaran dengan pendekatan analitik sintetik sehingga 

siswa tidak bingung dengan perubahan cara mengajar guru.  

Setelah serangkaian kegiatan pembelajaran selama 7 x 80 menit selesai 

dilaksanakan, peneliti memberikan postes untuk kelas kontrol dan kelas 

eksperimen untuk melihat perbedaan antara kemampuan berpikir kritis matematis 

setelah diberikan perlakuan yang berbeda. Selain itu siswa juga diberikan angket 

self-regulated learning. 

4. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Kegiatan pada tahap ini adalah mengumpulkan data dari hasil tes kemampuan 

awal matematis (KAM) siswa, pretes dan postes kemampuan berpikir kritis siswa 

dan angket self-regulated learning. Data yang dikumpulkan kemudian diolah 

sesuai dengan teknik analisis data dalam penelitian ini. Pengolahan data dilakukan 

untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 
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H. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data adalah data kuantitatif berupa hasil tes kamampuan berpikir 

kritis siswa dan data skala self-regulated learning. Untuk semua pengolahan data 

secara statistika dilakukan dengan bantuan software SPSS 20.0 dan Microsoft 

Office Excel 2007.  

1. Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis deskriptif yang 

bertujuan untuk melihat gambaran umum pencapaian kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa yang terdiri dari nilai rerata dan simpangan baku. 

Kemudian dilakukan analisis uji perbedaan rerata parametrik atau non 

parametrik. 

Uji perbedaan rerata dipakai untuk membandingkan antara dua keadaan, 

yaitu keadaan pencapaian dan peningkatan siswa kelas eksperimen dengan 

siswa kelas kontrol. Sebelum data hasil penelitian diolah, terlebih dahulu 

dipersiapkan beberapa hal antara lain: 

a. Menentukan skor pretes dan skor postes untuk mencari pencapaian dan 

peningkatan yang terjadi sesudah pembelajaran pada masing-masing 

kelompok yang dihitung dengan rumus gain (Meltzer, 2002): 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑔𝑎𝑖𝑛 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Hasil dari perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi sebagai berikut (Hake,1999): 

Tabel 3.15 

Interpretasi N-Gain yang dimodifikasi 

 

 

 

 

b. Menentukan deskriptif statistik pretes dan postes serta n-gain. 

Hal pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah melakukan 

analisis deskritptif bertujuan untuk melihat gambaran umum pencapaian 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang terdiri dari rerata dan 

simpangan baku. Selanjutnya, dilakukan uji statistik untuk membuktikan 

Besarnya n-gain Klasifikasi 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 
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hipotesis pada penelitian. Sebelum uji perbedaan dua rerata, perlu 

dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogentias 

varians. 

c. Uji asumsi 

1) Uji normalitas 

Melakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan dan skor 

pretes, postes, n-gain kelas eksperimen dan kelas kontrol dan n-gain 

ditinjau dari KAM pada kelompok eksperimen. Hasil pengujian yang 

menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal maka 

pengujian dilanjutkan dengan uji homogenitas. Adapun hipotesis yang 

akan diuji yaitu: 

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 20 yaitu uji 

statistic Shapiro-Wilk. Berdasarkan 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) Uji Homogenitas 

Setelah data memenuhi uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui kesamaan 

varians dari skor pretes, postes, n-gain pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, dan n-gain pada kelas eksperimen ditinjau dari KAM. 

Hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut: 

H0:  𝜎𝑒
2 =  𝜎𝑘

2 ( Kedua kelas memiliki varians yang homogen) 

H1:  𝜎𝑒
2 ≠  𝜎𝑘

2 (Kedua kelas memiliki varians yang tidak homogen) 

Keterangan: 

𝜎𝑒 : Varians kelompok eksperimen 

𝜎𝑘 : Varians kelompok kontrol 

Uji statistic menggunakan Uji Levene 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. 
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3) Uji Kesamaan Dua Rerata 

Uji kesamaan digunakan untuk melihat kesamaan kemampuan 

awal kelas konvensional dan kelas eksperimen. Adapun hipotesis yang 

akan diuji untuk perbedaan dua rerata pretes adalah: 

  H0   :  𝜇𝑒 = 𝜇𝑘 

 Tidak terdapat perbedaan rerata skor pretes kemampuan 

berpikir kritis matematis antara siswa kelas eksperimen dan 

siswa kelas kontrol. 

  H1    :  𝜇𝑒 ≠ 𝜇𝑘 

Terdapat perbedaan rerata skor pretes kemampuan berpikir 

kritis matematis antara siswa kelas eksperimen dan siswa 

kelas kontrol. 

Data yang berdistribusi normal dan homogen, maka uji statistik 

yang digunakan adalah Independent Samples t-Test (uji-t)  dengan 

menetapkan taraf signifikansi α = 0,05. Kriteria pengujian adalah tolak 

H0 jika sig ≤ α, dan terima H0 jika sig > α. Jika data yang diperoleh 

normal tetapi tidak homogen, maka menggunakan uji t’. Apabila data 

tidak berdistribusi normal, maka digunakan statistika non parametrik, 

yaitu Uji Mann-Whitney U (2-Independet Samples). 

Hipotesis yang akan diuji untuk perbedaan dua rerata skor 

postes adalah: 

Hipotesis 1: 

“Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis 

matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

analitik sintetik dan siswa yang memperoleh pembelajaran secara 

konvensional”. Adapun hipotesis statistiknya adalah: 

H0   :  𝜇𝑝𝑒  = 𝜇𝑝𝑘 

Tidak terdapat perbedaan rerata skor pretes kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan analitik sintetik dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 
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H1    :  𝜇𝑝𝑒  ≠  𝜇𝑝𝑘 

Terdapat perbedaan rerata skor postes kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan analitik sintetik dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

Data yang berdistribusi normal dan homogen, maka uji 

statistik hipotesis tersebut yang digunakan adalah Independent 

Sample t-Test (ji-t) dengan menetapkan taraf signifikansi α = 0,05. 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika sig ≤ α, dan terima H0 jika 

sig > α.  Jika data yang diperoleh berdistribusi normal tetapi tidak 

homogen maka menggunakan uji t’. Apabila data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan statistika non parametrik, 

yaitu uji Mann-Whitney U (2-Independent Samples). 

Hipotesis 2: 

Untuk menguji perbedaan rerata peningkatan kemampuan 

berpikir kritis , hipotesis  yang akan diuji untuk perbedaan dua rerata 

skor N-Gain adalah: 

“Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan analitik sintetik dan siswa yang memperoleh 

pembelajaran secara konvensional”. Adapun hipotesis statistiknya 

adalah: 

H0   :  𝜇𝑔𝑒 = 𝜇𝑔𝑘 

Tidak terdapat perbedaan rerata n-gain kemampuan berpikir 

kritis matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan analitik sintetik dan siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional.  

H1    :  𝜇𝑔𝑒 ≠  𝜇𝑔𝑘 

Terdapat perbedaan rerata n-gain kemampuan berpikir kritis 

matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan analitik sintetik dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. 
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Data yang normal dan homogen, maka uji statistik hipotesis di 

atas yang digunakan adalah Independent Sample t-Test (uji-t) dengan 

menetapkan taraf signifikan α = 0,05. Kriteria pengujian adalah tolak 

H0 jika sig ≤ α, dan terima H0 jika sig > α. Jika data yang diperoleh 

normal tetapi tidak homogen maka digunakan uji t’. Apabila data 

tidak berdistribusi normal, maka digunakan statistika non 

parametrik, yaitu Uji Mann-Whitney U (2-Independet Samples). 

 

2. Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa ditinjau dari 

KAM 

 Uji Hipotesis 3: 

“Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan analitik 

sintetik ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa (tinggi, sedang, 

rendah). 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0   :  𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 

H1   : minimal ada  𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗 dengan i = 1,2,3 dan j = 1,2,3 , i ≠ j ) 

Keterangan: 

μ1   : Rerata n-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

memiliki kemampuan awal matematis tinggi. 

μ2   : Rerata n-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

memiliki kemampuan awal matematis sedang. 

μ3   : Rerata n-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

memiliki kemampuan awal matematis rendah. 

Jika ketiga data berdistribusi normal dan bervariansi homogen pada α 

= 0,05, maka pengujian hipotesis di atas dilakukan dengan ANOVA satu 

jalur. Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika nilai sig < α dan terima H0 

jika nilai sig ≥ α. Dari hasil output ANOVA satu jalur, akan dapat dilihat 

analisis perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol antara siswa yang memiliki 
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kemampuan awal matematis tinggi, sedang, dan rendah. Kriteria pengujian 

tolak H0 jika nilai sig < α dan terima H0 jika nilai sig ≥ α. 

 

3. Analisis Tingkat Self-Regulated Learning Matematika Siswa 

           Data yang didapatkan dari angket dapat dianalisis dengan melihat 

persentase jawaban siswa untuk masing-masing indikator dalam angket. 

Penentuan persentase jawaban siswa untuk masing-masing pernyataan 

dalam angket dihitung dengan rumus (Lestari & Yudhanegara, 2015): 

𝑃 =  
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
× 100% 

 Uji Hipotesis 4: 

“Tidak terdapat perbedaan self-regulated learning matematika antara 

siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan analitik sintetik 

dan siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional”. Adapun 

hipotesis statistiknya adalah: 

H0   :  𝑈𝑒 = 𝑈𝑘 

Tidak terdapat perbedaan peringkat self-regulated learning 

matematika antara siswayang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan analitik sintetik dan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

H1   :  𝑈𝑒 ≠ 𝑈𝑘 

Terdapat perbedaan peringkat self-regulated learning matematika 

antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

analitik sintetik dan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

Uji statistik hipotesis diatas yang digunakan adalah uji statistik non 

parametrik, yaitu Uji Mann-Whitney U (2-Independent Samples) dengan 

menetapkan taraf signifikan α = 0,05. Kriteria pengujian adalah tolak 

H0 jika sig ≤ α, dan terima H0 jika sig > α.  

Rangkuman keterkaitan masalah dengan hipotesis statistikdan uji statistik 

yang akan disajikan, terdapat pada tabel 3.17 berikut: 
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Tabel 3.16 

Keterkaitan Masalah, Hipotesis dan Uji Statistik 

No Masalah 
Hipotesis  

Statistik 

Uji  

Statistik 

1. 

Apakah terdapat perbedaan 

pencapaian kemampuan berpikir 

kritis matematis antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan analitik sintetik dan 

siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional? 

H0   :  𝜇𝑝𝑒  = 𝜇𝑝𝑘 

H1   :  𝜇𝑝𝑒  ≠ 𝜇𝑝𝑘 

 

Uji t 

2. 

Apakah terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan berpikir 

kritis matematis antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan analitik sintetik dan 

siswa yang meperoleh 

pembelajaran konvensional? 

H0   :  𝜇𝑔𝑒 = 𝜇𝑔𝑘 

H1   :  𝜇𝑔𝑒 ≠ 𝜇𝑔𝑘 

 

Uji t 

3. 

Apakah terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan analitik sintetik 

ditinjau dari KAM (tinggi, sedang, 

rendah)? 

H0  :  𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 

H1  : min ada 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗 

dengan i = 1,2,3 dan 

j = 1,2,3 (i ≠ j ) 

 

Uji One-Way 

Anova 

4. 

Apakah terdapat perbedaan tingkat 

self-regulated learning antara 

siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan 

analitik sintetik dan siswa yang 

memperoleh pembelajaran secara 

konvensional? 

H0   :  𝑈𝑒 = 𝑈𝑘 

H0   :  𝑈𝑒 ≠ 𝑈𝑘  

 

 

 

Uji Mann- 

Whitney U 

 

 

 

 


