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BAB III 

METODE  PENELITIAN 
 

A. Metode  dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen karena perlakuan diuji dan 

diukur pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok sampel. Dalam 

implementasinya, tidak dilakukan pengelompokan sampel secara acak, tetapi  

menerima keadaan subjek apa adanya. Dengan demikian metode penelitian ini 

merupakan Quasi-Experimental (Ruseffendi, 2005; Sugiyono, 2009; 

Sukmadinata, 2008).  

Untuk memperoleh informasi dan mengontrol kesetaraan kemampuan awal 

subjek penelitian, digunakan pretes. Apabila terdapat perbedaan skor postes dari 

kelompok-kelompok sampel tersebut dapat diduga akibat adanya perlakuan yang 

berbeda atau tidak. Oleh karena itu, desain eksperimen yang digunakan dalam 

penelitian adalah desain kelompok kontrol pretes dan postes nonekuivalen 

(Nonequivalent Pre-Test and Post-Test Control- Group Design) (Creswell, 2012; 

Sugiyono, 2009). Secara singkat, desain eksperimen tersebut, dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 O X O 

 

 O  O 

Keterangan: 

O  :   pretes/postes KPM, KKM, dan KM 

X  :   Pembelajaran Reflektif (Reflective Learning)  

 

Pada desain ini, setiap subjek dalam kelas masing-masing diberi pretes (O), 

dan setelah perlakuan diberi postes (O). Sementara itu, X merupakan perlakuan 

yaitu penggunaan pembelajaran reflektif  pada kelas eksperimen. Kelas kontrol 

dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran konvensional. Waktu dan bahan 

ajar yang diberikan pada pembelajaran konvensional sama atau setara dengan 

pembelajaran reflektif, perbedaan terletak  pada cara pembelajarannya. 
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Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas, variabel 

terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah pembelajaran reflektif (PR), 

variabel terikat adalah kemampuan penalaran matematis (KPM), kemampuan 

komunikasi matematis (KKM), dan karakter mahasiswa (KM), sedangkan 

variabel kontrolnya adalah kemampuan awal mahasiswa (KAM). KAM dibedakan 

menjadi 3 kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah.  

Variabel terikat dikaji secara lebih komprehensif, ditinjau dari 

pembelajaran, KAM, dan keseluruhan mahasiswa. Keterkaitan antara variabel-

variabel penelitian yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol 

dinyatakan dalam bentuk model Weiner pada  Tabel 3.1 berikut.     

Tabel 3.1 

 Keterkaitan Antara Kemampuan Penalaran Matematis, Kemampuan Komunikasi 

Matematis, Karakter Mahasiswa, Pembelajaran, dan Kemampuan Awal 

Mahasiswa 

Kelompok 

KAM 

KPM KKM KM 

PR PK PR PK PR PK 

Rendah (R) KPM-PR-R KPM-PK-R KKM-PR-R KKM-PK-R KM-PR-R KM-PK-R 

Sedang (S) KPM-PR-S KPM-PK-S KKM-PR-S KKM-PK-S KM-PR-S KM-PK-S 

Tinggi (T) KPM-PR-T KPM-PK-T KKM-PR-T KKM-PK-T KM-PR-T KM-PK-T 

Keseluruhan 

(L) 
KPM-PR-L KPM-PK-L KKM-PR-L KKM-PK-L KPM-PR-L KM-PK-L 

Keterangan: (hanya sebagian yang dijelaskan) 

KPM-PR-R : Kemampuan penalaran matematis melalui pembelajaran 

reflektif untuk  kelompok  KAM rendah. 

KKM-PK-S : Kemampuan   komunikasi  matematis melalui pendekatan 

konvensional untuk kelompok KAM sedang. 

KM-PR-T : Karakter mahasiswa melalui pembelajaran reflektif  untuk 

kelompok KAM tinggi. 

KPM-PR-L : Kemampuan penalaran matematis mahasiswa yang 

memperoleh pembelajaran reflektif secara keseluruhan. 

KKM-PK-L  Kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang 
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memperoleh pembelajaran konvensional secara keseluruhan. 

   

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang mengontrak 

mata kuliah Statistika Matematik 1 pada saat penelitian dilakukan yaitu pada 

semester ganjil tahun akademik 2013/2014 di Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tingkat strata 1, pada salah 

satu perguruan tinggi swasta (PTS) kota Palembang. Pemilihan mata kuliah 

Statistika Matematik 1 ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa materi-materi 

yang disajikan sarat dengan analisis serta beragamnya permasalahan yang akan 

dibahas. Selain itu mata kuliah Statistika Matematik 1 ini dianggap mampu 

mengakomodasi kemampuan penalaran dan komunikasi mahasiswa karena 

memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) materi yang bersifat abstrak; (2) lebih 

menekankan pada aspek penalaran deduktif; serta (3) memerlukan pemahaman 

secara analitik dalam pembelajarannya.  

Umumnya mata kuliah Statistika Matematik 1 diikuti oleh mahasiswa 

semester III. Secara psikologis mahasiswa semester III ini sudah mampu 

memahami dan mampu beradaptasi dengan cara belajar di perguruan tinggi yang 

sarat dengan tugas, kemandirian, dan tanggung jawab. Tabel 3.2 berikut 

menampilkan keseluruhan populasi dalam penelitian ini. 

Tabel 3.2 

Populasi Penelitian 

Rombel/Kelas Jumlah (orang) 

3A 41 

3B 38 

3C 39 

3D 37 

3E 35 

3F 18 

Jumlah 208 
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Mahasiswa semester III Prodi Pendidikan Matematika yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini terdiri dari 6 rombongan belajar (rombel). Waktu 

pembelajaran pada mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika ini dibedakan 

menjadi 2 kategori yaitu Kelas Reguler Pagi dan Kelas Reguler Sore. Rombel 

kelas A, B, C, dan D, dan E merupakan Kelas Reguler Pagi, sedangkan kelas F 

merupakan Kelas Reguler Sore.   

2. Sampel Penelitian 

Untuk menetapkan sampel penelitian, ditempuh langkah-langkah berikut: 

a. Mendata mahasiswa yang mengontrak  mata kuliah Statistika Matematik 1 

pada semester ganjil TA 2013/2014. Mahasiswa sudah terdistribusi dalam 

rombongan belajar (rombel) oleh pihak universitas tanpa kriteria khusus. 

Jadwal perkuliahan dan administrasi yang mendukungnya telah diatur melalui 

fakultas. Oleh karena itu, peneliti tidak melakukan pengacakan mahasiswa 

secara individu, tapi menerima subjek apa adanya di setiap kelas perkuliahan. 

b. Memilih 4 kelas yang berasal dari Kelas Reguler Pagi secara purposive 

sampling dengan mempertimbangkan efisiensi waktu, biaya, dan persiapan 

penelitian. Kelas yang terpilih secara purposive sampling adalah kelas A, B, C, 

dan D.  

c. Menguji kesetaraan kelas yang terpilih yaitu kelas A, B, C, dan D melalui 

gambaran kualitas KAM pada kelas-kelas tersebut untuk ditetapkan sebagai 

kelas eksperimen (pembelajaran reflektif) dan kelas kontrol (pembelajaran 

konvensional). Statistik deskriptif data skor TKAM berdasarkan kelas sampel 

penelitian disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 

Statistik Deskriptif Data TKAM  berdasarkan Kelas Sampel Penelitian 

Kelas Sampel 

Penelitian 

Skor 
Rerata 

Simpangan 

Baku 
n 

Min Maks 

A 2 16 8,39 2,83 41 

B 3 13 8,84 2,54 38 

C 3 15 9,03 2,92 39 

D 4 16 9,16 2,82 37 



124 

 

 

Rohana, 2015 
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIS, SERTA KARAKTER  
MAHASISWA CALON GURU  MELALUI PEMBELAJARAN REFLEKTIF 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

  

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, rerata dan simpangan baku tiap kelas sampel 

relatif sama. Selanjutnya akan diuji secara statistik apakah  rerata keempat 

kelas sampel tersebut secara signifikan adalah setara (sama).  

Sebelum melakukan  uji perbedaan rerata, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas variansi keempat kelompok data. Uji 

normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), sedangkan uji 

homogenitas variansi menggunakan uji Levene. Uji normalitas dan uji 

homogenitas data secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran D.2. Untuk 

ringkasan hasil uji normalitas data TKAM disajikan pada Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 

 Uji Normalitas Data TKAM    

berdasarkan Kelas Sampel Penelitian 

Rombongan 

Belajar (Kelas) 
N K-S Sig. H0 

Kelas A 41 0,195 0,000 Ditolak 

Kelas B 38 0,176 0,005 Ditolak 

Kelas C 39 0,087 0,200 Diterima 

Kelas D 37 0,145 0,049 Ditolak 
     H0: Data berdistribusi normal 

 

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat nilai probabilitas (sig.) data TKAM  kelas A, B, 

dan D lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05, sehingga  H0  ditolak. Ini berarti 

data tersebut tidak berdistribusi normal, sehingga untuk mengetahui kesetaraan 

rerata  digunakan statistik non-parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis, dengan 

hipotesis sebagai berikut. 

H0: µA = µB = µC = µD 

H1: Paling sedikit terdapat dua kelompok yang berbeda. 

Ringkasan hasil uji Kruskal-Wallis dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut. 
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Tabel 3.5 

Uji Perbedaan Rerata  Data TKAM 

Berdasarkan Kelas Sampel Penelitian 

Rombongan 

Belajar Mean Rank Chi-Square df Asym.Sig. H0 

Kelas A 68,94 

2,313 3 0,510 

 

Diterima 

 

Kelas B 81,04 

Kelas C 80,90 

Kelas D 81,86 
     H0: Tidak terdapat perbedaan rerata antar kelompok data 

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa nilai  asymp. sig. lebih besar dari taraf 

signifikasi 0,05, sehingga  H0  diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan pada rerata data TKAM kelas sampel penelitian A, B, C, dan 

D. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa mahasiswa pada keempat kelas 

sampel penelitian yaitu A, B, C, dan D memiliki kemampuan awal mahasiswa 

yang sama. 

d. Menentukan kelas-kelas yang akan dijadikan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pemilihan dilakukan  secara acak kelas dari empat kelas sampel 

penelitian yaitu kelas A, B, C, dan D.  Berdasarkan hasil acak kelas terpilih 

kelas A dan kelas B sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas C dan D 

sebagai kelas kontrol.  

Dengan demikian, jumlah mahasiswa yang dijadikan sampel pada penelitian 

ini ditunjukkan pada Tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6 

Sampel Penelitian 

Kelompok Kelas 

Penelitian 

Rombongan 

Belajar (Kelas)  
Ukuran Sampel Jumlah  

Kelas Eksperimen (PR) 
3A 41 

79 
3B 38 

Kelas Kontrol (PK) 
3C 39 

76 
3D 37 

Jumlah 155 155 
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C. Definisi Operasional 

Berikut ini istilah yang perlu didefinisikan secara operasional dengan tujuan 

agar tidak terjadi salah paham terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan mahasiswa dalam 

menarik kesimpulan melalui langkah-langkah formal untuk memahami ide 

matematis secara mendalam, mengamati data dan menggali ide yang tersirat, 

meyusun konjektur, analogi, dan generalisasi, serta menalar secara logik. 

Indikator-indikator kemampuan penalaran matematis yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi kemampuan dalam: 1)  menginterpretasikan suatu 

permasalahan berdasarkan konsep matematika terkait; 2) mengamati 

hubungan sebab akibat dari informasi yang diberikan dan dapat menyelesaikan 

masalah; 3) menarik analogi dari permasalahan yang serupa; 4) menganalisis 

dan membuat generalisasi dari permasalahan yang diberikan;  serta 5) 

membuat keputusan dan menguji kebenaran rumus/jawaban yang diperoleh.  

2. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan mahasiswa untuk 

menyatakan ide-ide atau gagasan-gagasan matematis. Indikator-indikator 

kemampuan komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi kemampuan dalam: 1) menuliskan ide-ide, situasi-situasi, alasan-

alasan, dan relasi-relasi dalam menyelesaikan masalah matematis; 2) 

menggunakan istilah tabel, diagram, notasi, atau rumus matematika dengan 

tepat; 3) menganalisa dan menilai pemikiran maupun strategi matematis 

orang lain; serta  4) mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf 

matematika ke dalam bahasa sendiri. 

3. Karakter mahasiswa adalah perwujudan nilai dan potensi kebaikan diri 

mahasiswa dalam bentuk perilaku yang ditunjukkan pada perkuliahan 

Statistika Matematik 1.  Karakter mahasiswa dalam penelitian ini diukur 

melalui angket, meliputi karakter: jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, komunikatif, tanggung jawab, pantang 

menyerah, tekun, dan percaya diri. Indikator-indikator karakter mahasiswa 
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yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perwujudan perilaku mahasiswa 

dalam: 1) mengupayakan untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan 

mampu menyatakan sikap terhadap materi perkuliahan; 2) mengerjakan tugas 

yang diberikan tepat waktu, dan memperhatikan dosen saat perkuliahan; 3) 

bertekad kuat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dosen, tidak mudah 

menyerah dalam menyelesaikan permasalahan matematika, dan tidak putus 

asa  dalam menghadapi kesulitan belajar matematika; 4) menunjukkan sikap 

yang tidak tergantung dengan orang lain; 5) mampu bertindak dan menilai 

sama antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain, menghargai pendapat 

orang lain, dan mampu mengemukakan pikiran tentang idenya saat 

berdiskusi; 6) berupaya mencari sumber belajar tentang materi  yang 

dipelajari, berupaya untuk mencari masalah yang lebih menantang, dan aktif 

dalam mencari informasi terkait dengan materi pembelajaran matematika; 7) 

memberi tanggapan/ide atas pertanyaan/penjelasan yang berhubungan dengan 

materi pembelajaran, mampu berinteraksi  dan mendiskusikan tugas yang 

diberikan baik dengan  teman maupun  dosen; 8) kecenderungan memonitor 

kinerja diri dan menunjukkan upaya untuk menyelesaikan tugas matematika 

tepat waktu; 9) menyelesaikan tugas matematika hingga tuntas, dan 

menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan 

pembelajaran; 10) mengerjakan tugas  matematika dan mencoba  mencari 

penyelesaian permasalahan yang diberikan, dan memperhatikan kelengkapan  

pembelajaran dengan baik; 11) berani mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang dipelajarinya, serta berkeyakinan mampu 

mengerjakan tugas matematika yang diberikan dosen. 

4. Pembelajaran  reflektif  merupakan  suatu model pembelajaran yang 

menuntut mahasiswa untuk menyelesaikan suatu   pemecahan  masalah  

matematis baik secara individu atau berkelompok  berdasarkan  situasi  atau 

permasalahan yang diberikan menurut  Paradigma  Pedagogi  Ignasian  

melalui langkah-langkah; a) konteks (context); b) pengalaman (experience); 

c) refleksi (reflection); d) aksi (action); dan e) evaluasi (evaluation). 
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5. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang menekankan pada 

penggunaan metode ekspositori, dosen mengawali proses pembelajarannya 

dengan  menjelaskan konsep-konsep materi yang dipelajari dan beberapa 

contoh soal, selanjutnya dosen  memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk bertanya kemudian mahasiswa diminta untuk mengerjakan latihan soal, 

pada akhir pembelajaran mahasiswa diberi pekerjaan rumah (PR). 

D. Instrumen Penelitian & Pengembangannya, serta Teknik Pengumpulan 

Data 

Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel yang diukur  yaitu: 1) kemampuan 

penalaran matematis, 2) kemampuan komunikasi matematis, dan 3) karakter 

mahasiswa, yang ditinjau berdasarkan pembelajaran, KAM, dan keseluruhan. 

Instrumen penelitian diperlukan untuk membandingkan capaian 3 variabel 

tersebut setelah subjek mendapat perlakuan. Untuk itu disusun perangkat tes dan 

non tes. Perangkat tes terdiri dari soal untuk mengukur kemampuan awal 

matematis (TKAM), kemampuan penalaran matematis (TKPM),  dan kemampuan 

komunikasi matematis (TKKM). Perangkat non tes terdiri dari: angket karakter 

mahasiswa (KM),  lembar observasi, lembar wawancara, dan dokumen. Hasil 

pada perangkat tes (TKAM, TKPM, dan TKKM) dan skala KM dianalisis secara 

statistik, sedangkan hasil pada lembar observasi, lembar wawancara dan dokumen 

tidak dianalisis secara statistik, tetapi hanya dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi peneliti dalam melakukan pembahasan variabel-variabel penelitian.  

Untuk mendapatkan soal tes yang standar, dilakukan beberapa langkah 

dalam penyusunan soal tes, yaitu (1) menyusun kisi-kisi soal tes, mencakup sub 

pokok bahasan, kemampuan yang diukur, indikator, serta jumlah butir soal; (2) 

menyusun item tes beserta kunci jawaban dan aturan pemberian skor untuk 

masing-masing butir soal; (3) melakukan validasi pakar, (4) melakukan revisi. 

Data hasil TKAM digunakan untuk mengetahui kesetaraan kelas 

eksperimen (PR) dan kelas kontrol (PK), serta untuk penempatan mahasiswa 

berdasarkan kelompok KAM. TKPM dan TKKM digunakan untuk keperluan 

pretes dan postes dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan dan pencapaian 
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kemampuan penalaran dan komunikasi matematis mahasiswa yang menjadi 

subjek penelitian. Angket KM diberikan pada mahasiswa sebelum dan sesudah 

perlakuan baik di pembelajaran reflektif maupun pembelajaran konvensional.  

Sebelum digunakan dalam penelitian, ketiga perangkat tes ini (TKAM, 

TKPM, TKKM) diuji validitas muka dan isi oleh lima penimbang yang dipandang 

ahli dan berpengalaman mengajar dalam bidang studi matematika maupun 

pendidikan matematika. Keragaman hasil validasi kelima penimbang ini diuji 

dengan menggunakan statistik Q-Cochran. Hasil pertimbangan dan rekomendasi 

dari para penimbang menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan revisi. Atas 

persetujuan tim promotor, untuk selanjutnya soal-soal yang telah direvisi 

diujicobakan kepada sejumlah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah 

Statistika Matematik 1 dan mahasiswa tersebut tidak termasuk dalam sampel 

penelitian. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya 

pembeda dan tingkat kesukaran soal tes yang dirancang. Perhitungan validitas dan 

reliabilitas tes digunakan program statistik SPSS versi 17.0 for Windows. Uji 

validitas menggunakan Corrected Item Total Correlation dan uji reliabilitas 

menggunakan Cronbach Alpha. Untuk mengetahui daya pembeda dan tingkat 

kesukaran soal tes digunakan program AnatesV4.  

Untuk menginterpretasikan harga koefisien reliabilitas digunakan kriteria 

menurut Guilford (Ruseffendi, 2005), seperti yang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Reliabilitas 

Nilai Reliabilitas Kriteria 

 r  ≤  0,20 Kecil 

0,20 < r ≤ 0,40 Rendah 

0,40 < r ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < r ≤ 0,90 Tinggi 

0,90 < r ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

 

Untuk mengukur koefisien korelasi validitas butir soal digunakan rumus 

korelasi product moment dari Pearson rxy (Arikunto, 2005). Adapun interpretasi 
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besarnya koefisien korelasi rxy didasarkan pada pendapat Arikunto (2005) 

sebagaimana Tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3.8 

Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi rxy 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah 

 rxy ≤ 0,20 Sangat Rendah 

 

Untuk menginterpretasikan daya pembeda (DP) dari butir soal TKAM, 

TKPM, dan TKKM, peneliti menggunakan kriteria menurut To (1996:15). 

Menurut To (1996:15) kriteria daya pembeda antara tes obyektif dan tes bentuk 

uraian (essay) adalah sama.  

Tabel 3.9 

Kriteria Daya Pembeda 

Nilai Daya Pembeda 
Interpretasi 

Negatif – 9% Sangat buruk, harus dibuang 

10% - 19% Buruk, sebaiknya dibuang 

20% - 29% Agak baik, kemungkinan perlu direvisi 

30% - 49% Baik 

50% ke atas Sangat Baik 

 

To (1996:15) juga membuat perhitungan tingkat kesukaran (TK) soal yang 

diinterpretasikan sebagai kriteria kesukaran butir soal. Menurut To (1996:16) 

kriteria daya pembeda antara tes obyektif dan tes bentuk uraian (essay) adalah 

sama. Kriteria tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut. 

Tabel 3.10 

Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran (TK) Interpretasi 

0%  - 15% Sangat Sukar, sebaiknya dibuang 

16% - 30% Sukar 

31% - 70% Sedang 
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71% - 85% Mudah 

86% - 100% Sangat Mudah, sebaiknya dibuang 

Berikut ini merupakan uraian masing-masing instrumen yang digunakan. 

1. Tes Kemampuan Awal Mahasiswa (TKAM) 

 Kemampuan  awal  mahasiswa (KAM) adalah kemampuan matematis yang 

dimiliki mahasiswa sebelum pembelajaran dalam penelitian ini dilaksanakan. 

TKAM bertujuan untuk mengetahui kesetaraan kemampuan mahasiswa pada 

pembelajaran reflektif dan pembelajaran konvensional, selain itu juga digunakan 

untuk penempatan mahasiswa. Berdasarkan skor TKAM ini, mahasiswa 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu kelompok tinggi (T), kelompok sedang (S), dan 

kelompok rendah (R). Materi yang diujikan pada TKAM adalah materi himpunan. 

Materi himpunan merupakan materi awal yang dipelajari dalam mata kuliah di 

penelitian ini. Pemahaman konsep dasar himpunan  merupakan prasyarat yang 

harus dimiliki mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan 

penghitungan peluang suatu peristiwa. Dengan memahami konsep dasar 

himpunan ini, diharapkan mahasiswa dapat mempelajari dan memahami teori 

peluang. Untuk tujuan tersebut, peneliti menyusun soal tes berupa soal pilihan 

ganda sebanyak 24 soal dan setiap butir soal mempunyai empat pilihan jawaban. 

Mahasiswa diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat dan memberikan 

alasan terhadap jawaban yang dipilih. 

 Untuk mengelompokkan mahasiswa  ke dalam tiga kelompok (tinggi, 

sedang, rendah) digunakan  kriteria pengelompokan berdasarkan skor rerata ( x ) 

dan simpangan baku (s) menurut Arikunto (2012) yang dapat dilihat pada Tabel 

3.11 berikut. 

Tabel 3.11 

Kriteria Kelompok Kemampuan Awal Mahasiswa (KAM) 

Interval Skor KAM Interpretasi 

Skor KAM   x + s Tinggi 

x - s   Skor KAM < x + s Sedang 

Skor KAM < x - s Rendah 
        Keterangan: Skor Maksimal Ideal = 24 
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 Hasil perhitungan terhadap data KAM secara keseluruhan, diperoleh x = 

8,85 dan s = 2,77 sehingga kriteria pengelompokan mahasiswa adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.12 

Hasil Analisis Kelompok Kemampuan Awal Mahasiswa (KAM) 

Interval Skor KAM Interpretasi 

Skor KAM   11,62 Kelompok Tinggi 

6,07   Skor KAM < 11,62 Kelompok Sedang 

Skor KAM < 6,07 Kelompok Rendah 

Berikut diberikan distribusi pengelompokan mahasiswa berdasarkan KAM dan 

pembelajaran yang  disajikan pada Tabel 3.13 berikut. 

Tabel 3.13 

Distribusi Mahasiswa berdasarkan KAM dan Pembelajaran 

KAM 
Pembelajaran 

Jumlah 
PR PK 

Tinggi 10 15 25 

Sedang 52 47 99 

Rendah 17 14 31 

Jumlah 79 76 155 

 Sebelum TKAM digunakan, terlebih dahulu diuji validitas isi dan validitas 

muka. Uji validitas isi dan validitas muka TKAM dilakukan oleh lima orang 

penimbang yang terdiri dari dua orang penimbang yang berlatar belakang S3 

pendidikan matematika dan dianggap ahli, tiga orang penimbang dengan 

pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan matematika dan sedang 

menempuh pendidikan doktor bidang pendidikan matematika.  

Pertimbangan validitas isi didasarkan pada kesesuaian soal dengan materi 

prasyarat dan kesesuaian tingkat kesulitan untuk mahasiswa. Pertimbangan 

validitas muka, didasarkan pada kejelasan atau keterbacaan teks kalimat, serta 

kejelasan atau keterbacaan gambar-gambar atau ilustrasi yang digunakan dalam 

soal tes. Kejelasan atau keterbacaan tersebut ditinjau dari segi penggunaan bahasa 

atau redaksional, penyajiannya, serta ketepatan (akurasi) gambar atau ilustrasi 

yang digunakan. 
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Hasil pertimbangan terhadap validitas isi dan validitas muka oleh lima 

penimbang secara lengkap disajikan pada Lampiran C.1. Hipotesis yang diuji 

adalah: 

H0 : Para penimbang memberikan pertimbangan yang seragam 

H1  : Para penimbang memberikan pertimbangan yang tidak seragam 

Untuk menguji keseragaman hasil pertimbangan validitas isi dan validitas 

muka oleh lima orang penimbang tersebut dianalisis dengan menggunakan 

statistik Q-Cochran. Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika nilai probabilitas 

lebih besar dari   = 0,05, dalam keadaan lainnya tolak H0. Rekapitulasi hasil uji 

keseragaman pertimbangan para penimbang disajikan pada Tabel 3.14. 

Tabel 3.14 

Uji Keseragaman Pertimbangan Validitas Isi Soal TKAM 

N 24 

Cochran's Q 3.000a 

Df 4 

Asymp. Sig. .558 

Pada Tabel 3.14 terlihat bahwa nilai Asym. Sig = 0,558 yang berarti pada taraf 

signifikansi = 5%, H0 diterima. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kelima 

penimbang telah memberikan pertimbangan yang seragam terhadap validitas isi 

tiap butir soal TKAM. Dengan demikian, dari aspek validitas isi, instrumen 

TKAM yang disusun tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Hasil perhitungan validitas muka soal TKAM dengan menggunakan statistik 

Q-Cochran disajikan pada Tabel 3.15 berikut. 

Tabel 3.15 

Uji Keseragaman Pertimbangan Validitas Muka Soal TKAM 

N 24 

Cochran's Q 5.000a 

Df 4 

Asymp. Sig. .287 

Pada Tabel 3.15 terlihat bahwa nilai Asym. Sig = 0,287 yang berarti 

probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Pada taraf signifikansi   = 0,05 H0 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima penimbang telah memberikan 
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pertimbangan yang seragam terhadap validitas muka tiap butir soal TKAM. 

Berdasarkan aspek validitas muka, instrumen TKAM yang disusun tersebut dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 

Selanjutnya, TKAM tersebut diujicobakan secara terbatas kepada 44 orang 

mahasiswa di luar sampel penelitian, yang telah menerima materi yang diteskan. 

Untuk memperoleh data KAM mahasiswa, dilakukan penskoran terhadap jawaban 

mahasiswa untuk tiap soal dengan aturan bahwa untuk pilihan jawaban benar 

diberi skor 1; untuk jawaban salah atau tidak menjawab diberi skor 0. Ujicoba ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keterbacaan bahasa sekaligus memperoleh 

gambaran apakah soal dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Berdasarkan 

data hasil ujicoba TKAM menunjukkan bahwa mahasiswa belum memahami 

dengan baik soal-soal yang diteskan. Hal ini terlihat pada 12 soal yang tidak valid 

dari 24 soal yang diteskan (Lampiran C.5 dan C.6). Peneliti menduga, banyaknya 

soal yang tidak valid ini disebabkan oleh faktor ketidaksiapan mahasiswa saat 

pelaksanaan tes sehingga kurang memahami soal yang diberikan. Untuk itu 

peneliti melakukan revisi terhadap soal tersebut, kemudian dilakukan tes ulang 

pada subjek yang sama.  

Ujicoba TKAM kedua dilaksanakan dengan selisih waktu satu minggu pada 

42 orang mahasiswa. Perbedaan jumlah mahasiswa antara ujicoba KAM pertama 

dan kedua dikarenakan ketidakhadiran mahasiswa pada saat pelaksanaan tes. 

Berdasarkan data hasil ujicoba soal TKAM kedua diperoleh gambaran bahwa 

semua soal  dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Rekapitulasi 

perhitungan validitas butir soal, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran  

dari TKAM selengkapnya terdapat pada Tabel 3.16  berikut.  

Tabel 3.16 

Hasil Uji Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran  Soal 

TKAM 

Reliabilitas Nomor 

Soal 

Validitas Daya 

Pembeda 

(%) 

Tingkat 

Kesukaran r11 Tingkat rxy Kriteria 

0,872 
 Sangat 

baik  

1 0,581 Valid 90,91 Sedang 

2 0,327 Valid 45,45 Mudah 
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Reliabilitas Nomor 

Soal 

Validitas Daya 

Pembeda 

(%) 

Tingkat 

Kesukaran r11 Tingkat rxy Kriteria 

3 0,341  Valid 45,45 Sukar 

4 0,510 Valid 72,73 Sedang 

5 0,336 Valid 45,45 Sedang 

6 0,605 Valid 81,82 Sedang 

7 0,513 Valid 81,82 Sedang 

8 0,333 Valid 36,36 Sangat Sukar 

9 0,566 Valid 63,64 Sedang 

10 0,313 Valid 36,36 Sangat Mudah 

11 0,310 Valid 45,45 Sedang 

12 0,401 Valid 36,36 Sangat Sukar 

13 0,516 Valid 54,55 Sukar 

14 0,404 Valid 54,55 Sukar 

15 0,559 Valid 72,73 Sedang 

16 0,512 Valid 81,82 Sedang 

17 0,473 Valid 36,36 Sangat Sukar 

18 0,530 Valid 72,73 Sedang 

19 0,352 Valid 36,36 Sukar 

20 0,416 Valid 54,55 Sukar 

21 0,414 Valid 63,64 Sedang 

22 0,401 Valid 45,45 Sedang 

23 0,381 Valid 45,45 Sedang 

24 0,473 Valid 36,36 Sangat Sukar 

n = 42 rtabel = 0,304 

 

Kisi-kisi dan perangkat soal TKAM  dapat dilihat pada Lampiran B.3. Hasil 

analisis tersebut menunjukkan bahwa soal KAM telah memenuhi karakteristik 

yang memadai untuk  digunakan dalam penelitian.  

 

2. Tes Kemampuan Penalaran Matematis  (TKPM) 

Tujuan dari penyusunan soal tes penalaran matematis dalam penelitian ini 

adalah untuk mengukur kemampuan penalaran matematis (KPM) mahasiswa. 

Materi yang diujikan dalam TKPM ini terdiri dari: kaidah kombinatorika, 

peluang, peluang bersyarat, dan distribusi peubah acak. Soal TKPM disusun 

dalam bentuk tes uraian sebanyak 6 soal. Soal yang diberikan disusun berdasarkan 

indikator kemampuan penalaran dalam penelitian ini, yaitu: (1) 

menginterpretasikan suatu permasalahan berdasarkan konsep matematika terkait; 



136 

 

 

Rohana, 2015 
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIS, SERTA KARAKTER  
MAHASISWA CALON GURU  MELALUI PEMBELAJARAN REFLEKTIF 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

(2) mengamati hubungan sebab akibat dari informasi yang diberikan dan dapat 

menyelesaikan masalah; (3) menarik analogi dari permasalahan yang serupa; (4) 

menganalisis dan membuat generalisasi dari permasalahan yang diberikan, dan (5) 

membuat keputusan dan menguji kebenaran rumus/jawaban yang diperoleh. 

Sebelum digunakan, soal tes kemampuan penalaran  matematis terlebih 

dahulu divalidasi oleh para penimbang untuk melihat validasi isi dan validasi 

muka. Pertimbangan validitas isi dan validitas muka soal tes KPM dilakukan oleh 

lima orang penimbang yang berlatar belakang S3 pendidikan matematika. 

Pertimbangan mengukur validitas isi berdasarkan pada: (1) kesesuaian soal 

dengan materi ajar  Statistika Matematik 1; (2) kesesuaian antara indikator dengan 

butir soal; dan (3) kebenaran materi atau konsep yang diujikan. Pertimbangan 

mengukur validitas muka berdasarkan pada kejelasan soal dari segi bahasa dan 

redaksi kalimat.  

 Hasil pertimbangan validitas isi dan validitas muka KPM dari kelima ahli 

disajikan pada Lampiran C.2. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Para penimbang memberikan pertimbangan yang seragam 

H1  : Para penimbang memberikan pertimbangan yang tidak seragam 

Untuk menguji keseragaman hasil pertimbangan validitas isi dan validitas 

muka  dari lima orang penimbang tersebut digunakan analisis statistik Q-Cochran. 

Kriteria pengujian: H0 diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari   = 0,05, 

dalam keadaan lainnya tolak H0. Rekapitulasi hasil uji keseragaman pertimbangan 

para penimbang disajikan pada Tabel 3.17. 

 

Tabel 3.17 

Uji Keseragaman Pertimbangan Validitas Isi TKPM 

N 12 

Cochran's Q 4.000a 

Df 4 

Asymp. Sig. .406 
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Pada Tabel 3.17 terlihat bahwa nilai Asym. Sig = 0,406 yang berarti 

probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, pada taraf signifikansi   

= 5% H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima penimbang telah 

memberikan pertimbangan yang seragam terhadap validitas isi tiap butir soal 

KPM. Dengan demikian, dari aspek validitas isi, instrumen penalaran matematis 

yang disusun tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini.  

 Hasil perhitungan validitas muka soal  penalaran matematis dengan 

menggunakan uji statistik Q-Cochran disajikan pada Tabel 3.18 berikut. 

Tabel 3.18 

Uji Keseragaman Pertimbangan Validitas Muka TKPM 

N 12 

Cochran's Q 8.000a 

Df 4 

Asymp. Sig. .092 

Pada Tabel 3.18 terlihat bahwa nilai Asym. Sig = 0,092 yang berarti 

probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, pada taraf signifikansi   

= 5% H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima penimbang telah 

memberikan pertimbangan yang seragam terhadap validitas muka tiap butir soal 

penalaran matematis. Meskipun demikian ada beberapa saran yang diberikan 

penimbang terkait redaksional soal. Sebelum digunakan pada ujicoba terbatas, 

terlebih dahulu dilakukan revisi pada TKPM, dan didiskusikan kembali dengan 

penimbang dan tim promotor. Dengan demikian, dari aspek validitas muka, 

instrumen penalaran matematis yang disusun tersebut dapat digunakan dalam 

penelitian ini.  

Selanjutnya, TKPM tersebut diujicobakan secara terbatas kepada 43 orang 

mahasiswa di luar sampel penelitian yang telah menerima materi yang diteskan. 

Ujicoba ini dilakukan untuk melihat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya pembeda tiap butir soal kemampuan penalaran secara empirik. Untuk 

memperoleh data hasil TKPM, dilakukan penyekoran terhadap jawaban 

mahasiswa tersebut. Pedoman penyekoran TKPM disajikan pada Lampiran B.4. 
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Rekapitulasi hasil ujicoba soal TKPM  serta perhitungan validitas butir soal 

tes, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran  selengkapnya terdapat pada  

tabel berikut ini. 

Tabel 3.19 

Hasil Uji Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda & Tingkat Kesukaran  Soal 

TKPM 

Reliabilitas Nomor 

Soal 

Validitas Daya Pembeda 

(%) 

Tingkat 

Kesukaran r11 Tingkat rxy Kriteria 

0,865 
 Sangat 

baik  

1 0,479 Valid 35,42 Sedang 

2a 0,570 Valid 39,58 Sedang 

2b 0,636  Valid 43,75 Sedang 

2c 0,326 Valid 6,25 Sangat Sukar 

3a 0,781 Valid 79,17 Sedang 

3b 0,625 Valid 62,50 Sedang 

4a 0,366 Valid 39,58 Sedang 

4b 0,404 Valid 16,67 Sukar 

5a 0,336 Valid 33,33 Sedang 

5b 0,426 Valid 47,92 Sukar 

6a 0,813 Valid 77,08 Sedang 

6b 0,833 Valid 95,83 Sedang 

Hasil analisis pada Tabel 3.19 menunjukkan bahwa soal TKPM telah 

memenuhi karakteristik yang memadai untuk  digunakan dalam penelitian.  

3. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis (TKKM) 

Tujuan dari penyusunan soal tes komunikasi matematis dalam penelitian ini 

adalah untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis (KKM) mahasiswa. 

Materi yang diujikan dalam TKPM ini terdiri dari: kaidah kombinatorika, 

peluang, peluang bersyarat, dan distribusi peubah acak. Soal TKKM disusun 

dalam bentuk tes uraian yang terdiri dari 6 soal. Soal yang diberikan disusun 

berdasarkan indikator KKM dalam penelitian ini, yaitu: (1) menuliskan ide-ide, 

situasi-situasi, alasan-alasan, dan relasi-relasi dalam menyelesaikan masalah 

matematis; (2) menggunakan istilah tabel, diagram, notasi, atau rumus matematika 

dengan tepat; (3) menganalisa dan menilai pemikiran maupun strategi matematis 

orang lain; dan (4) mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf 

matematika ke dalam bahasa sendiri.  
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Sebelum digunakan, soal tes KKM terlebih dahulu divalidasi oleh para 

penimbang untuk melihat validasi isi dan validasi muka. Pertimbangan validitas 

isi dan validitas muka soal tes KKM dilakukan oleh lima orang penimbang yang 

berlatar belakang S3 pendidikan matematika. Pertimbangan mengukur validitas isi 

berdasarkan pada: (1) kesesuaian soal dengan materi ajar  Statistika Matematik 1, 

(2) kesesuaian antara indikator dengan butir soal, dan (3) kebenaran materi atau 

konsep yang diujikan. Pertimbangan mengukur validitas muka berdasarkan pada 

kejelasan soal dari segi bahasa dan redaksi kalimat.  

Hasil pertimbangan validitas isi dan validitas muka KKM dari kelima ahli 

disajikan pada Lampiran C.3. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Para penimbang memberikan pertimbangan yang seragam 

H1  : Para penimbang memberikan pertimbangan yang tidak seragam 

Untuk menguji keseragaman hasil pertimbangan validitas isi dan validitas muka  

dari lima orang penimbang tersebut digunakan analisis statistik Q-Cochran. 

Kriteria pengujian: H0 diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari   = 0,05, 

dalam keadaan lainnya tolak H0. Rekapitulasi hasil pertimbangan para penimbang  

pada Lampiran C.3 menunjukkan bahwa semua penimbang memberikan penilaian 

yang sama atau seragam pada validitas isi tes KKM. Dengan demikian, dari aspek 

validitas isi, instrumen TKKM ini dinyatakan valid sehingga  dapat digunakan 

dalam penelitian ini.  

Hasil perhitungan validitas muka soal  komunikasi matematis dengan 

menggunakan uji statistik Q-Cochran disajikan pada Tabel 3.20 berikut. 

Tabel 3.20 

Uji Keseragaman Pertimbangan Validitas Muka TKKM 

N 12 

Cochran's Q 4.000a 

Df 4 

Asymp. Sig. .406 

 

Pada Tabel 3.20 terlihat bahwa nilai Asym. Sig = 0,406 yang berarti 

probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, pada taraf signifikansi   

= 5% H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima penimbang telah 
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memberikan pertimbangan yang seragam terhadap validitas muka tiap butir soal 

komunikasi matematis. Meskipun demikian ada beberapa saran yang diberikan 

penimbang terkait redaksional soal. Sebelum digunakan pada ujicoba terbatas, 

terlebih dahulu dilakukan revisi pada TKKM, dan didiskusikan kembali dengan 

penimbang dan tim promotor. Dengan demikian, berdasarkan aspek validitas 

muka, instrumen komunikasi matematis yang disusun tersebut dapat digunakan 

dalam penelitian ini.  

Selanjutnya, TKKM tersebut diujicobakan secara terbatas kepada 35 orang 

mahasiswa di luar sampel penelitian, yang telah menerima materi yang diteskan. 

Untuk memperoleh data TKKM mahasiswa, dilakukan penyekoran terhadap 

jawaban mahasiswa. Pedoman penyekoran TKKM maupun kisi-kisi dan soal 

TKKM beserta penyelesaiannya ditampilkan pada Lampiran B.5. 

Data hasil ujicoba soal TKKM serta perhitungan validitas butir soal tes, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran  selengkapnya terdapat pada 

Tabel 3.21 berikut. 

Tabel 3.21 

Hasil Uji Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran   TKKM 

Reliabilitas Nomor 

Soal 

Validitas Daya 

Pembeda 

(%) 

Tingkat 

Kesukaran r11 Tingkat rxy Kriteria 

0,842 
Sangat 

baik 

1a 0,622 Valid 38,89 Sedang 

1b 0,551 Valid 47,22 Sedang 

2 0,719  Valid 30,56 Sedang 

3a 0,569 Valid 27,78 Sangat Mudah 

3b 0,641 Valid 30,56 Sukar 

4a 0,379 Valid 33,33 Sedang 

4b 0,584 Valid 44,44 Sedang 

5a 0,392  Valid 22,22 Sukar 

5b 0,532 Valid 22,22 Sukar  

6a 0,535 Valid 33,33 Sukar 

6b 0,493 Valid 11,11 Sangat Sukar 

n = 35 rtabel = 0,334 

 

Hasil analisis pada Tabel 3.21  menunjukkan bahwa soal TKKM telah memenuhi 

karakteristik yang memadai untuk  digunakan dalam penelitian.  
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4. Angket  Karakter Mahasiswa 

 Angket atau skala karakter mahasiswa dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui  karakter mahasiswa dalam pembelajaran matematika. Angket 

disusun dengan berpedoman pada bentuk skala Likert yang dimodifikasi dengan 

empat pilihan, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat 

tidak setuju (STS). Pilihan netral ditiadakan untuk menghindari sikap ragu-ragu 

mahasiswa dalam  memilih suatu pernyataan yang diajukan.  

 Pernyataan pada angket karakter mahasiswa terdiri dari pernyataan-

pernyataan positif dan pernyataan-pernyataan negatif. Hal ini dimaksudkan agar 

mahasiswa tidak asal menjawab karena suatu kondisi pernyataan yang monoton. 

Selain itu, pernyataan positif dan juga pernyataan negatif dapat menuntut 

mahasiswa untuk membaca pernyataan-pernyataan tersebut dengan teliti, sehingga 

data yang diperoleh dari angket karakter  mahasiswa lebih akurat. Sejalan dengan 

itu, pemberian skor untuk setiap pernyataan positif (favorable) adalah 1 (STS), 2 

(TS), 3 (S), dan 4 (SS). Sebaliknya, untuk skor pernyataan negatif (unfavorable) 

adalah 1 (SS), 2 (S), 3 (TS), dan 4 (STS).  

 Angket karakter mahasiswa ini diberikan kepada mahasiswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, sebelum dan sesudah kegiatan penelitian. 

Langkah pertama dalam membuat angket karakter adalah membuat kisi-kisi 

angket  karakter mahasiswa terlebih dahulu, sebagai acuan untuk membuat draft 

angket. Selanjutnya draft angket karakter mahasiswa yang dikembangkan ini diuji 

validitas isi dan validitas muka dengan meminta pertimbangan pakar dan beberapa 

mahasiswa S3 SPs UPI. Validitas isi ditinjau dari keterkaitan antara aspek yang 

diukur, indikator, dan pernyataan yang dikembangkan, sedangkan validitas muka 

ditinjau dari keterbacaan atau struktur kalimat.  Beberapa saran pakar terkait 

keterbacaan dan struktur kalimat, menjadi acuan peneliti untuk melakukan revisi.   

Draft angket hasil revisi tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

Secara lengkap kisi-kisi dan angket karakter  mahasiswa yang dikembangkan 

terdapat pada Lampiran B.11. 
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 Sebelum angket karakter mahasiswa digunakan, dilakukan uji coba terlebih 

dahulu pada 24 orang mahasiswa di luar sampel penelitian. Ujicoba dilakukan 

untuk mengetahui validitas butir dan reliabilitas angket secara empirik. Proses 

perhitungan validitas butir pernyataan data hasil ujicoba dan skor angket karakter 

mahasiswa secara lengkap terdapat pada Lampiran C.11 dan C.12. Selanjutnya 

rekapitulasi  hasil uji coba validitas item dapat dilihat pada Tabel 3.21. Pada taraf 

= 5% dan n = 24 diperoleh rtab = 0,404, sehingga terdapat 2 item pernyataan 

yang tidak mempunyai nilai rhit   rtab yaitu pernyataan nomor 22 dan 24. Terhadap 

2 pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Setelah dilakukan pencermatan 

ulang dan didiskusikan dengan pakar, dilakukan revisi terkait dengan struktur 

kalimat pada butir pernyataan nomor 22 dan 24. Dengan demikian, semua 

pernyataan dalam angket karakter mahasiswa digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.22 

Hasil Uji Coba Validitas Item Skala Karakter Mahasiswa 

No. 

Pernyataan  
t hit Kriteria 

 No. 

Pernyataan   
T hit Kriteria 

1 0,407 Valid  19 0,439 Valid 

2 0,401 Valid  20 0,432 Valid 

3 0,491 Valid  21 0,545 Valid 

4 0,474 Valid  22 0,397 Tidak Valid 

5 0,412 Valid  23 0,614 Valid 

6 0,618 Valid  24 0,003 Tidak Valid 

7 0,449 Valid  25 0,518 Valid 

8 0,515 Valid  26 0,443 Valid 

9 0,520 Valid  27 0,581 Valid 

10 0,449 Valid  28 0,478 Valid 

11 0,417 Valid  29 0,422 Valid 

12 0,387 Valid  30 0,470 Valid 

13 0,478 Valid  31 0,407 Valid 

14 0,490 Valid  32 0,590 Valid 

15 0,408 Valid  33 0,680 Valid 

16 0,424 Valid  34 0,484 Valid 

17 0,418 Valid  35 0,479 Valid 

18 0,453 Valid     
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5.  Lembar Observasi 

 Lembar observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang suasana 

dan kualitas proses perkuliahan yang dilaksanakan serta aktivitas mahasiswa 

selama berlangsungnya proses perkuliahan/pembelajaran tersebut. Peneliti 

menyusun item-item dalam tabel dengan memberikan tanda check (√) yang sesuai 

dengan suasana yang terjadi di kelas selama proses perkuliahan berlangsung. 

Pengamat (observer) yang dilibatkan adalah dosen yang mengampu mata kuliah 

yang bersangkutan. Lembar observasi beserta item-itemnya dapat dilihat pada 

Lampiran B.14. 

 Lembar observasi aktivitas dosen disusun berdasarkan indikator-indikator 

yang perlu muncul dalam pembelajaran reflektif, baik pada kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Indikator-indikator tersebut secara umum 

adalah pengajuan masalah berdasarkan situasi yang diberikan, diskusi kelompok, 

presentasi mahasiswa, penulisan  jurnal reflektif, dan mengumpulkan tugas. 

Lembar observasi aktivitas mahasiswa disusun berdasarkan indikator-

indikator: keaktifan mahasiswa dalam merespon petunjuk atau pertanyaan dosen, 

aktivitas mahasiswa dalam diskusi kelompok, serta perilaku  mahasiswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Hasil observasi aktivitas dosen dan mahasiswa tersebut 

memberikan gambaran tentang kualitas pelaksanaan proses perkuliahan dengan 

pembelajaran reflektif. 

6. Wawancara 

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga makna dari 

suatu topik tertentu dapat dikonstruksikan. Dalam penelitian ini wawancara 

digunakan sebagai data pendukung untuk mengkaji lebih dalam kegiatan 

pembelajaran reflektif, hasil TKPM, hasil  TKKM, dan hasil angket KM. 

Wawancara dilakukan dengan beberapa mahasiswa yang mewakili kelas sampel 

pada setiap kelompok KAM, yaitu 2 orang dari kelompok KAM tinggi, 2 orang 

dari kelompok KAM sedang, dan 2 orang dari kelompok KAM rendah. Selain itu, 

juga mempertimbangkan kegagalan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal tes 
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penalaran matematis dan komunikasi matematis ataupun informasi yang tidak dapat 

diketahui dari lembar jawaban mahasiswa.  

Peneliti meminta mahasiswa agar mencermati kembali soal-soal yang tidak 

tuntas dijawab, salah menggunakan konsep dan operasi, atau jawaban akhir yang 

salah. Peneliti berdiskusi dengan mahasiswa dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, seperti: “Mengapa soal ini tidak dapat dijawab dengan tuntas?”, “Di 

mana letak kesulitannya?”, “Mengapa menggunakan cara tersebut?”, “ Apakah 

ada cara lain?”. Terkadang bentuk pertanyaan berkembang selama wawancara 

sesuai dengan temuan di lapangan ketika melakukan diskusi dengan mahasiswa. 

Data hasil wawancara akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dituangkan 

dalam bentuk narasi. 

7. Dokumen  

Menurut Sugiyono (2011) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu berupa tulisan, gambar, atau hasil karya-karya lain yang dibuat 

seseorang. Dokumen dalam penelitian ini berupa catatan harian peneliti, hasil 

pekerjaan mahasiswa, foto kegiatan, dan rekaman video. Dokumen tersebut 

digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan 

wawancara, serta sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan 

kelemahan selama proses pembelajaran berlangsung. Dokumen ini akan dianalisis 

secara  kualitatif yang dinarasikan.  

8. Perangkat Pembelajaran dan Bahan Ajar 

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis, kemampuan  komunikasi matematis, dan karakter 

mahasiswa, maka peneliti menggunakan perangkat pembelajaran dan bahan ajar 

yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran reflektif. Perangkat pembelajaran 

dan bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontrak perkuliahan, 

satuan acara perkuliahan (SAP), buku teks, handout, lembar kerja mahasiswa 

(LKM), dan jurnal reflektif. Semua perangkat pembelajaran dan bahan ajar 

dikembangkan oleh peneliti, kecuali buku teks. Buku teks yang digunakan adalah 
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buku Pengantar Statistika Matematis, karangan Nar Herrhyanto dan Tuti 

Gantini, H. K., terbitan Yrama Widya tahun 2012. Dipilihnya buku ini dengan 

pertimbangan bahwa: 1) mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika di tempat 

penelitian belum terbiasa dengan buku teks berbahasa asing; 2) struktur 

materi yang terdapat pada buku Pengantar Statistika Matematis karangan Nar 

Herrhyanto dan Tuti Gantini bersesuaian dengan kurikulum yang berlaku di 

tempat penelitian dan sudah pernah dipakai peneliti pada tahun akademik 

perkuliahan sebelumnya. 

Berangkat dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sama untuk 

perkuliahan pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen, maka perbedaan 

utama dalam bahan ajar yang konvensional dan yang reflektif adalah pada 

struktur bahan   ajar   tersebut,   dan   pada   perlakuan  terhadap   penyajiannya, 

sedangkan cakupan maupun kedalaman, serta soal-soal latihan yang diberikan, 

relatif sama atau setara untuk keduanya. 

Sebelum digunakan, perangkat pembelajaran dan bahan ajar terlebih dahulu 

diujicobakan pada kelas mahasiswa yang setara dengan kelas penelitian tetapi 

bukan termasuk sampel penelitian. Lama waktu ujicoba sebanyak 2 kali 

pertemuan. Ujicoba ini dilakukan untuk mengetahui: (1) keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran di kelas sampel penelitian, ditinjau dari efisiensi waktu dan 

keterbacaan bahan ajar yang digunakan; dan (2) aktivitas mahasiswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, baik secara individu maupun secara kelompok.  

Semua temuan yang diperoleh dalam ujicoba ini dijadikan sebagai masukan 

dalam menerapkan perangkat pembelajaran. Secara lengkap perangkat 

pembelajaran dan bahan ajar dapat dilihat pada Lampiran B. 

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan penelitian. 
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1. Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Agustus  

2013. Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah mengidentifikasi 

komponen-komponen yang diperlukan untuk pelaksanaan eksperimen, yang 

meliputi: (1) melakukan kegiatan teoritis, seperti mengkaji karakteristik mahasiswa 

calon guru, kurikulum  prodi pendidikan matematika, teori belajar dan 

pembelajaran reflektif (PR); (2) pengembangan bahan ajar; (3) mengembangkan 

skenario pembelajaran dengan PR; (4) membuat instrumen tes; (5) menyusun 

instrumen skala karakter matematis, lembar observasi, & lembar wawancara; dan 

(6) membuat pedoman penyekoran untuk tes uraian.   

 Pengembangan instrumen dan perangkat dilaksanakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: (1) diskusi dengan dosen pengasuh mata kuliah Statistika 

Matematik 1 tentang bahan ajar dan skenario pembelajaran, serta proses 

pelaksanaannya; (2) uji pakar; (3) revisi; (4) ujicoba terbatas; (5) evaluasi hasil 

ujicoba terbatas; (6) penetapan perangkat; dan (7) menetapkan dosen sebelum 

melakukan eksperimen. 

 Bersamaan dengan pelaksanaan ujicoba terbatas, peneliti mengujicobakan 

instrumen tes. Mahasiswa yang dipilih untuk ujicoba instrumen adalah mahasiswa 

yang setara dengan kelas penelitian tetapi bukan termasuk sampel penelitian.  

2. Tahap Eksperimen 

 Tahap eksperimen dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan 

November 2013. Pelaksanaan penelitian ini disesuaikan dengan materi 

perkuliahan Statistika Matematik 1 yang diajarkan pada semester III Tahun 

Ajaran 2013/2014. Kegiatan yang dilakukan pada tahap eksperimen ini adalah: (1) 

melaksanakan tes kemampuan awal matematis pada pembelajaran reflektif dan 

pembelajaran konvensional; (2) melaksanakan pretes KPM, KKM, dan pengisian 

angket KM pada pembelajaran reflektif dan pembelajaran konvensional; (2) 

melaksanakan perkuliahan Statistika Matematik 1 dengan pembelajaran reflektif 

pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol; (3) 
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postes KPM, KKM, dan pengisian skala KM pada kelas pembelajaran reflektif 

dan pembelajaran konvensional; (4) pengisian lembar observasi, jurnal reflektif 

dan wawancara pada kelas eksperimen (PR). 

3. Tahap Pembuatan Laporan   

 Tahap ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2015. 

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada tahap ini adalah pengolahan dan 

penganalisisan data penelitian serta penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dan proses 

pengembangan instrumennya disajikan pada Gambar 3.1  sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Analisis data/Uji Statistik 

Pemilihan Subjek Penelitian 

Pembelajaran Reflektif 

Kesimpulan, Implikasi  dan Rekomendasi 

Temuan dan Pembahasan 

Postes dan Angket 

Pretes  dan Angket 

Pembelajaran Konvensional 

Pengembangan, Validasi, Ujicoba, Revisi 

 Instrumen Penelitian 

                TKAM 

Studi Pendahuluan, Identifikasi Masalah, Rumusan 

Masalah, Studi Literatur, dll 

Penyelesaian Laporan 
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F. Teknis Pengumpulan dan Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dibedakan atas data kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif diperoleh melalui TKPM, TKKM, dan skala KM yang dilakukan 

sebelum (pretes) dan sesudah (postes) kegiatan pembelajaran. Data kualitatif 

diperoleh melalui hasil pekerjaan (jawaban) mahasiswa, hasil observasi, foto dan 

video, serta hasil wawancara dengan subjek penelitian. Data kuantitatif dianalisis 

secara statistik, sedangkan data kualitatif dianalisis secara kualitatif dan 

dituangkan dalam bentuk narasi. 

Secara umum pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

sebagai berikut. 

a. Analisis Deskriptif Kualitatif Hasil TKPM dan TKKM 

 Data hasil tes KPM dan KKM dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Memberikan skor total untuk setiap subjek dengan rumus: 

% Pencapaian Hasil Belajar = 
Jumlah skor yang diperoleh subjek

Skor Total Maksimum
× 100% 

b. Konversi skor penilaian hasil belajar subjek dalam bentuk kategori sebagai 

berikut: 

Tabel 3.23 

Kategori Pencapaian Hasil Belajar Mahasiswa 

Skor (%) Kategori 

80 ke atas Sangat baik 

66 -  79 Baik 

56 -  65 Cukup 

46 -  55 Kurang 

45 ke bawah Buruk 

                                        Modifikasi dari Sudijono  (2011:338) 

2. Analisis Deskriptif Kualitatif Hasil Angket Karakter Mahasiswa 

Data hasil angket karakter mahasiswa dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Memberikan skor terhadap setiap jawaban subjek. Setiap aternatif pilihan 

jawaban diberikan skor 1 – 4. Skor setiap alternatif jawaban ditetapkan 

pada tabel berikut. 

Tabel 3.24 

Alternatif Pilihan Jawaban Angket 

Pernyataan 
Sangat 

Setuju (SS) 

Setuju 

 (S) 

Tidak 

Setuju (TS) 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

Pernyataan 

Positif 
4 3 2 1 

Pernyataan 

Negatif 
1 2 3 4 

 

b. Menentukan jumlah skor tertinggi dan jumlah skor terendah 

c. Mengubah data ordinal menjadi data interval menggunakan Method of 

Successive Interval (MSI) , dengan proses perhitungan menggunakan 

Microsoft Office Excell 2007. 

d. Memberikan skor total untuk setiap subjek 

%100
MaksimumTotalSkor

subyekdiperolehyangskorJumlah
JawabanPersentase  

e. Mengonversikan skor hasil angket dalam bentuk kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.25 

Kategori Hasil Angket 

Skor (%) Kategori 

86   -   100 Sangat  Baik 

71   -    85 Baik 

56   -    70 Sedang 

41   -    55 Rendah 

20   -    40 Sangat Rendah 

                                                         Djaali dan Muljono (2004:171) 

3. Analisis Deskriptif Data Peningkatan  

Data yang diperoleh dari hasil pretes dan postes dianalisis untuk mengetahui 

besarnya peningkatan KPM, KKM, dan KM pada kelas eksperimen (PR) dan 

kelas kontrol (PK). Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut: 
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a. Menghitung besar peningkatan dengan rumus gain ternomalisasi (normalized 

gain), yaitu: 

n-gain (g) = 
scorepretestscorepossibleimummax

scorepretestscoreposttest




       (Hake, 1999) 

b. Menginterpretasikan hasil perhitungan n-gain dengan menggunakan 

klasifikasi dari Hake (1999) yang dapat dilihat pada Tabel 3.26 berikut. 

Tabel 3.26 

Kategori N-Gain (g) 

N-Gain (g) Interpretasi  

g > 0,7 Tinggi 

0, 3 < g   0,7 Sedang 

g   0,3 Rendah  

 

4. Analisis Kuantitatif 

 Selanjutnya data kuantitatif  dianalisis secara statistik yang ditujukan untuk 

menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan. Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut.  

a. Menghitung statistik deskriptif pretes, postes (pencapaian), dan n-gain 

(peningkatan)  dari data KPM,  KKM, dan KM. 

b. Melakukan uji prasyarat statistik. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk 

menentukan uji statistik apa yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis, 

yaitu uji   normalitas sebaran data subjek penelitian dan uji homogenitas 

variansi untuk setiap kelompok data yang diuji.  

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah berdistribusi 

normal atau tidak suatu sebaran data. Dengan mengetahui normalitas 

data, akan diketahui uji statistik yang digunakan dalam kelompok 

sampel. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal. 

H1 : Data tidak berdistribusi normal. 
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Untuk menguji normalitas data, digunakan Uji Kolmogorov-Smirnov  

(K-S) pada Software SPSS 17 for Windows. Kriteria pengujiannya adalah 

H0 diterima jika nilai signifikansi uji statistik Z Kolmogorov-Smirnov 

lebih besar dari 0,05, dalam keadaan lainnya tolak H0. 

2. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas varians bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok 

data memiliki variansi yang homogen. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Variansi antar kelompok data homogen. 

H1 : Variansi antar kelompok data tidak homogen. 

Untuk menguji homogenitas data, digunakan Uji Levene pada Software    

SPSS 17 for Windows. Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika nilai 

signifikansi uji statistik Levene lebih besar dari 0,05, dalam keadaan lainnya 

tolak H0. 

c. Kemudian ditentukan jenis pengujian statistik tertentu yang sesuai dengan 

permasalahan.  Pengujian seluruh hipotesis menggunakan bantuan Software 

SPSS 17 for Windows.  

Hubungan antara masalah, hipotesis, data yang akan diolah serta uji statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.27 berikut. 

Tabel 3.27 

Keterkaitan antara Masalah, Hipotesis, dan Jenis Statistik  

yang Digunakan pada Analisis Data 

Rumusan Masalah 
No. 

Hip 
Hipotesis Penelitian Data 

Jenis Uji 

Statistik 

Apakah pencapaian dan 

peningkatan KPM 

mahasiswa calon guru 

yang mendapat PR 

lebih baik daripada 

mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK? 

 

1a 

Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KPM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

keseluruhan mahasiswa. 

KPM-PR-L 

dan 

KPM-PK-L 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

1b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh  

peningkatan KPM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

keseluruhan mahasiswa. 

KPM-PR-L 

dan 

KPM-PK-L 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 
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Rumusan Masalah 
No. 

Hip 
Hipotesis Penelitian Data 

Jenis Uji 

Statistik 

Apakah pencapaian dan 

peningkatan KPM 

mahasiswa calon guru 

yang mendapat PR 

lebih baik daripada 

mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK 

ditinjau dari KAM 

(tinggi, sedang, dan 

rendah)? 

 

2a Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian  KPM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM tinggi. 

KPM-PR-T 

dan 

KPM-PK-T 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

2b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

peningkatan KPM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM tinggi. 

 

KPM-PR-T 

dan 

KPM-PK-T 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

3a Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KPM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM sedang. 

 

KPM-PR-S 

dan 

KPM-PK-S 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

3b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

peningkatan KPM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM sedang. 

 

KPM-PR-S 

dan 

KPM-PK-S 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

4a Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KPM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM rendah. 

KPM-PR-R 

dan 

KPM-PK-R 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

4b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

peningkatan KPM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM rendah. 

KPM-PR-R 

dan 

KPM-PK-R 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

Apakah pencapaian 

dan peningkatan KKM 

mahasiswa calon guru 

yang mendapat PR 

lebih baik daripada 

mahasiswa calon guru 

 

5a 

Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KKM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

keseluruhan mahasiswa. 

KKM-PR-L 

dan 

KKM-PK-L 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 
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Rumusan Masalah 
No. 

Hip 
Hipotesis Penelitian Data 

Jenis Uji 

Statistik 

yang mendapat PK? 

 

 

 

 

5b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

peningkatan KKM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

keseluruhan mahasiswa. 

KKM-PR-L 

dan 

KKM-PK-L 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

 

Apakah pencapaian 

dan peningkatan KKM 

mahasiswa calon guru 

yang mendapat PR 

lebih baik daripada 

mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK 

ditinjau dari  KAM 

(tinggi, sedang, dan 

rendah)? 

 

 

6a 

Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KKM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM tinggi. 

 

KKM-PR-T 

dan 

KKM-PK-T 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

6b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

peningkatan KKM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM tinggi. 

 

KKM-PR-T 

dan 

KKM-PK-T 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

7a Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KKM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM sedang. 

KKM-PR-S 

dan 

KKM-PK-S 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

7b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

peningkatan KKM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM sedang. 

KKM-PR-S 

dan 

KKM-PK-S 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

8a Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KKM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM rendah. 

KKM-PR-R 

dan 

KKM-PK-R 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

8b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

peningkatan KKM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM rendah. 

KKM-PR-R 

dan 

KKM-PK-R 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 
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Rumusan Masalah 
No. 

Hip 
Hipotesis Penelitian Data 

Jenis Uji 

Statistik 

Apakah pencapaian 

dan peningkatan KM 

calon guru yang 

mendapat PR lebih 

baik daripada 

mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK? 

9a Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

keseluruhan mahasiswa. 

 

KM-PR-L 

dan 

KM-PK-L 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

9b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

peningkatan KM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

keseluruhan mahasiswa. 

 

KM-PR-L 

dan 

KM-PK-L 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

 

Apakah pencapaian 

dan peningkatan KM 

calon guru yang 

mendapat PR lebih 

baik daripada 

mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK 

ditinjau dari KAM 

(tinggi, sedang, 

rendah)? 

 

 

10a 

Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM tinggi. 

KM-PR-T 

dan 

KM-PK-T 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

10b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

peningkatan KM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM tinggi. 

KM-PR-T 

dan 

KM-PK-T 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

11a Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian  KM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM  sedang. 

KM-PR-S 

dan 

KM-PK-S 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

11b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM  sedang. 

KM-PR-S 

dan 

KM-PK-S 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

12a Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

pencapaian KM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM  rendah. 

KM-PR-R 

dan 

KM-PK-R 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 
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Rumusan Masalah 
No. 

Hip 
Hipotesis Penelitian Data 

Jenis Uji 

Statistik 

12b Mahasiswa calon guru yang 

mendapat PR memperoleh 

peningkatan KM lebih baik 

daripada mahasiswa calon guru 

yang mendapat PK ditinjau dari 

KAM  rendah. 

KM-PR-R 

dan 

KM-PK-R 

 

Uji-t /Uji- 𝑡′/ 

Uji Mann 

Whitney U 

Apakah terdapat 

pengaruh interaksi 

antara faktor 

pembelajaran (PR dan 

PK) dan faktor KAM 

(tinggi, sedang, rendah) 

terhadap pencapaian 

dan peningkatan KPM? 

 

13a Terdapat pengaruh  interaksi  

antara faktor pembelajaran (PR 

dan PK) dan faktor KAM 

(tinggi, sedang, rendah) 

terhadap pencapaian KPM 

mahasiswa calon guru. 

 

KPM-PR-R, 

KPM-PR-S, 

KPM-PR-T, 

KPM-PK-R, 

KPM-PK-S, 

dan 

KPM-PK-T 

Anova 

2 jalur 

13b Terdapat pengaruh  interaksi 

antara faktor pembelajaran (PR 

dan PK) dan faktor KAM 

(tinggi, sedang, rendah) 

terhadap peningkatan KPM 

mahasiswa calon guru. 

 

KPM-PR-R, 

KPM-PR-S, 

KPM-PR-T, 

KPM-PK-R, 

KPM-PK-S, 

dan 

KPM-PK-T 

Anova 

2 jalur 

Apakah terdapat 

pengaruh interaksi 

antara faktor 

pembelajaran (PR dan 

PK) dan faktor KAM 

(tinggi, sedang, rendah) 

terhadap pencapaian 

dan peningkatan KKM? 

 

14a Terdapat pengaruh interaksi 

antara faktor pembelajaran (PR 

dan PK) dan faktor KAM 

(tinggi, sedang, rendah) 

terhadap pencapaian KKM 

mahasiswa calon guru. 

 

KKM-PR-R, 

KKM-PR-S, 

KKM-PR-T, 

KKM-PK-R, 

KKM-PK-S, 

dan 

KKM-PK-T 

Anova 

2 jalur 

14b Terdapat pengaruh  interaksi 

antara faktor pembelajaran (PR 

dan PK) dan faktor KAM 

(tinggi, sedang, rendah) 

terhadap peningkatan KKM 

mahasiswa calon guru. 

 

KKM-PR-R, 

KKM-PR-S, 

KKM-PR-T, 

KKM-PK-R, 

KKM-PK-S, 

dan 

KKM-PK-T 

Anova 

2 jalur 

Apakah terdapat 

pengaruh interaksi 

antara faktor 

pembelajaran (PR dan 

PK) dan faktor KAM 

(tinggi, sedang, rendah) 

terhadap pencapaian 

15a Terdapat pengaruh interaksi 

antara faktor pembelajaran (PR 

dan PK) dan faktor  KAM 

(tinggi, sedang, rendah) 

terhadap pencapaian KM  

mahasiswa calon guru. 

 

KM-PR-R, 

KM-PR-S, 

KM-PR-T, 

KM-PK-R, 

KM-PK-S, 

dan 

KM-PK-T 

Anova 

2 jalur 
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Rumusan Masalah 
No. 

Hip 
Hipotesis Penelitian Data 

Jenis Uji 

Statistik 

dan peningkatan KM 

mahasiswa calon guru? 

 

15b Terdapat pengaruh interaksi 

antara faktor pembelajaran (PR 

dan PK) dan faktor  KAM 

(tinggi, sedang, rendah) 

terhadap peningkatan KM  

mahasiswa calon guru. 

 

KM-PR-R, 

KM-PR-S, 

KM-PR-T, 

KM-PK-R, 

KM-PK-S, 

dan 

KM-PK-T 

Anova 

2 jalur 

 

 


