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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok 

kontrol non-ekuivalen. Pada desain ini ada pretes, perlakuan, dan postes. Pretes 

dan postes diberikan kepada kedua kelompok (Eksperimen dan kontrol) 

sedangkan perlakuan hanya diberikan kepada kelompok Eksperimen.  

Desain penelitian yang digunakan termasuk ke dalam jenis desain 

eksperimen. Pada penelitian ini, subyek dipilih berdasarkan kelompok-kelompok 

yang sudah terbentuk secara alamiah. Kemudian dari seluruh kelompok kelas di 

kelas VIII diambil dua kelompok secara acak, satu sebagai kelas eksperimen dan 

satu sebagai kelas kontrol (random assignment) (Borg & Gall, 1989).  

Desain penelitian ini berbentuk : 

Kelompok Eksperimen  O       X       O 

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

Kelompok Kontrol    O         O 

Keterangan: 

 O     =  Pretes  dan Postes kemampuan berpikir kritis matematis dan self-

efficacy siswa 

X    =    Pembelajaran matematika menggunakan Process Oriented Guided  

                Inquiry Learning 

-------  =    Subjek tidak dipilih secara acak 

 

B.  Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah dua orang partisipan yaitu guru 

matematika di sekolah tempat dilakukannya penelitian. Kedua guru tersebut 

adalah guru mata pelajaran matematika kelas VIII di sekolah. Alasan pemilihan 

guru matematika kelas VIII adalah karena subjek penelitian akan dilakukan di 

kelas VIII sehingga peneliti memerlukan masukan serta data observasi tentang 

karakteristik siswa dan masalah dalam pembelajaran matematika kelas VIII yang 

terjadi di sekolah tersebut. 
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C. Populasi dan Sampel  

 Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 4  di Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dengan 

sampel penelitian terdiri dari dua kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan 

kelas yang lainnya sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

mengambil dua kelas dari seluruh kelas VIII yang hanya terdapat dua rombel. 

 

D.  Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari enam variabel, dimana terdapat dua variabel 

terikat (dependent variable), satu variabel bebas (independent variable) dan tiga 

variabel, adapun variabelnya adalah sebagai berikut : 

 

1. Variabel terikat (dependent variable)  dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Kemampuan Berpikir kritis matematis 

Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan variabel kontinu, 

dan berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, variabel ini 

termasuk pada data interval. 

b. Self-efficacy siswa .   

Self-efficacy siswa merupakan variabel kontinu, dan berdasarkan tipe 

skala pengukuran yang digunakan, variabel ini termasuk pada data 

Ordinal. 

 

2. Variabel Bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah penerapan 

model pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning 

 

3. Variabel kontrol (Kontrol Variabel) dalam penelitian ini adalah 

kemampuanawal siswa (KAM) yang terbagi atas sebagai berikut. 

a. Siswa kelompok kemampuan tinggi 

b. Siswa kelompok kemampuan sedang 

c. Siswa kelompok kemampuan sedang 
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Ketiga variabel diatas tergolong  pada  variabel kontinu, dan berdasarkan 

tipe skala pengukuran yang digunakan, variabel ini termasuk pada data 

Ordinal. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes dan non tes. 

Instrumen tes berupa soal-soal Instrumen tes berupa soal-soal uraian pada tes awal 

(pretes) dan tes akhir (postes) untuk mengukur kemampuan Berpikir kritis 

matematis siswa. Sedangkan instrument non tes berupa skala self-efficacy untuk 

mengukur self-efficacy siswa dalam pembelajaran matematika dan lembar 

observasi yang memuat item-item aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. 

 

a. Tes Kemampuan Awal Matematis 

Kemampuan awal matematis siswa adalah kemampuan atau pengetahuan 

yang dimiliki siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Nilai kemampuan 

awal matematis siswa bertujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum 

pembelajaran dan untuk memperoleh kesetaraan rata-rata kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Kemampuan awal matematis ini juga digunakan untuk 

penempatan siswa berdasarkan pengetahuan awalnya. Tes yang diberikan oleh 

peneliti dalam hal ini mencakup materi yang sudah dipelajari dan sebagai 

materi prasyarat sebelum proses pembelajaran berlangsung. Tes berupa 15 soal 

uraian singkat dengan pemilihan soal diambil dari soal Ujian Kenaikan Kelas 

dan soal Ujian Nasional. Penskoran terhadap jawaban siswa yaitu dengan 

aturan untuk setiap jawaban benar diberi skor 1, sedangkan untuk setiap 

jawaban salah atau tidak menjawab diberi skor 0. 

Dari hasil tes kemampuan awal matematis kelas kontrol dan kelas 

eksperimen kemudian dikelopokkan berdasarkan kategori kemampuan awal 

tinggi, sedang, dan rendah. Kriteria pengelompokkan kemampuan awal 

matematis (KAM) siswa berdasarkan skor rata-rata ( ̅) dan simpangan baku 

(SB) sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pengelompokkan KAM 

Rentang Level KAM Siswa 

KAM ≥  ̅ + SB Siswa Kelompok Tinggi 

 ̅ – SB ≤ KAM ≤  ̅ + SB Siswa Kelompok Sedang 

KAM <  ̅ – SB Siswa Kelompok Rendah 

         Arikunto (2003) 

Hasil perhitungan tes kemampuan awal siswa pada kelompok eksperimen 

dan kontrol diperoleh  ̅= 6,00 dengan SB = 1,58, sehingga kriteris 

pengelompokan siswa adalah : 

 KAM > 7,58     :  Siswa kelompok tinggi 

 4,42 ≤ KAM ≤ 7,58 :  Siswa kelompok sedang 

 KAM < 4,42  : Siswa kelompok rendah 

Banyaknya siswa yang berada pada kelompok atas, tengah, maupun 

bawah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol  disajikan pada Tabel 3.2 

berikut. 

Tabel 3.2  

Banyak siswa kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

Kelas 
Kategori kemampuan Awal Siswa 

Total 
Tinggi Sedang Rendah 

POGIL 9 20 8 37 

Konvensional 10 22 8 40 

Total 19 42 16 77 

 

b. Tes Kemampuan Berpikir Kritis  

Kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematis diukur melalui tes 

berbentuk uraian yang dibuat berdasarkan indikator-indikator kemampuan 

berpikir kritis  matematis. Penyusunan tes didasarkan pada standar kompetensi 

dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2006 matematika kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Tes ini diberikan sebelum (pretes) dan sesudah 

(postes) pembelajaran. Sebelum digunakan, tes ini terlebih dahulu dilakukan 

uji validitas dan reliabilitas. 
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Tabel 3.3 

Pedoman Penskoran Respon Siswa pada Kemampuan Berpikir Kritis 

Matematis 

Aspek yang Diukur Respon Siswa Skor 

1. Memberikan penjelasan 

dasar  

Tidak menjawab  0  

Memberikan jawaban yang kurang jelas 

atau salah  

1  

Hanya menjelaskan konsep-konsep 

yang digunakan tetapi benar  

2  

Menjelaskan konsep-konsep yang 

digunakan kurang lengkap tetapi benar 

dan memberikan alasan yang salah  

3  

Menjelaskan konsep-konsep yang 

digunakan kurang lengkap tetapi benar 

dan memberikan alasan yang benar  

4  

Menjelaskan konsep-konsep yang 

digunakan dengan lengkap dan benar 

tetapi memberikan alasan yang kurang 

lengkap  

5  

Menjelaskan konsep-konsep yang 

digunakan dengan lengkap dan benar 

serta memberikan alasan yang lengkap  

6  

2. Menentukan dasar 

pengambil keputusan  

Tidak menjawab  0  

Memberikan jawaban yang kurang jelas 

atau salah  

1  

Hanya melengkapi data pendukung saja 

tetapi lengkap dan benar  

2  

Melengkapi data pendukung dengan 

lengkap dan benar tetapi salah dalam 

menentukan aturan umum  

3  

Melengkapi data pendukung dan 

menentukan aturan umum dengan 

lengkap dan benar tetapi tidak disertai 

penjelasan cara memperolehnya  

4  

Melengkapi data pendukung dan 

menentukan aturan umum dengan 

lengkap dan benar disertai penjelasan 

yang salah tentang cara memperolehnya  

5  

Melengkapi data pendukung dan 

menentukan aturan umum dengan 

lengkap dan benar tetapi penjelasan cara 

memperolehnya kurang lengkap  

6  

Melengkapi data pendukung dan 

menentukan aturan umum dengan 

lengkap dan benar disertai penjelasan 

yang lengkap dan benar  

7  

3. Menarik Kesimpulan 

 

Tidak menjawab  0  

Memberikan jawaban yang kurang jelas 1  
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atau salah  

Hanya memberikan yang diketahui saja 

tetapi benar  

2  

Memberikan langkah-langkah 

penyelesaian dengan benar tetapi 

memberikan penjelasan yang tidak 

dapat dipahami dan tidak memperbaiki 

kekeliruan  

3  

Memberikan langkah-langkah 

penyelesaian dengan benar dan 

memperbaiki kekeliruan tetapi 

memberikan penjelasan yang tidak 

dapat dipahami  

4  

Memeriksa, memperbaiki, dan 

memberikan penjelasan setiap langkah 

algoritma berpikir kritis lengkap dan 

benar tetapi tidak memberikan 

kesimpulan  

5  

Memeriksa, memperbaiki, dan 

memberikan penjelasan setiap langkah 

algoritma berpikir kritis lengkap dan 

benar sera menarik kesimpulan dengan 

tepat dan benar. 

6 

4. Mengintegrasi gagasan, 

informasi, dan teori  

 

Tidak menjawab  0  

Memberikan jawaban yang kurang jelas 

atau salah  

1  

Hanya menidentifikasi soal (diketahui, 

ditanyakan, kecukupan unsur) tetapi 

benar  

2  

Mengidentifikasi soal (diketahui, 

ditanyakan, kecukupan unsur) dengan 

benar tetapi model matematika yang 

dibuat dan penyelesaiannya salah; atau 

memberikan jawaban yang benar tetapi 

tidak disertai penjelasan  

3  

Mengidentifikasi soal (diketahui, 

ditanyakan, kecukupan unsur) dengan 

benar tetapi terdapat kesalahan dalam 

model matematika yang dibuat sehingga 

terdapat kesalahan dalam proses 

perhitungan sehingga penyelesaian dan 

hasilnya salah; atau memberikan 

jawaban yang benar namun 

penjelasannya salah  

4  

Mengidentifikasi soal (diketahui, 

ditanyakan, kecukupan unsur) dengan 

benar tetapi terdapat kesalahan dalam 

model matematika yang dibuat sehingga 

5  
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terdapat kesalahan dalam proses 

perhitungan sehingga penyelesaian dan 

hasilnya salah; atau memberikan 

jawaban yang benar namun 

penjelasannya terdapat kekeliruan  

Mengidentifikasi soal (diketahui, 

ditanyakan, kecukupan unsur) dengan 

benar, serta membuat model 

matematika dan kemudian 

meyelesaikannya dengan benar; atau 

memberikan jawaban dan penjelasan 

yang kedua-duanya benar  

6  

5. Memperkirakan dan 

menggabungkan 

Tidak menjawab  0  

Memberikan jawaban yang kurang jelas 

atau salah  

1  

Mampu menentukan informasi yang 

diberikan soal tapi belum mampu 

menggabungkan dengan pengetahuan 

yang ada untuk menyelesaikan soal 

2 

Mampu menentukan informasi yang 

diberikan soal dan mampu 

menggabungkan dengan pengetahuan 

yang ada untuk menyelesaikan soal 

namun salah dalam penyelesaian soal 

3 

Mampu menentukan informasi yang 

diberikan soal dan mampu 

menggabungkan dengan pengetahuan 

yang ada untuk menyelesaikan soal 

dengan benar 

4 

Mampu menentukan informasi yang 

diberikan soal dan mampu 

menggabungkan dengan pengetahuan 

yang ada untuk untuk mengambil 

keputusan dalam menyelesaikan soal 

dengan benar  

5 

 

Aspek yang dinilai dalam kemampuan berpikir kritis matematis adalah1) 

Elementary clarification (memberikan penjelasan dasar) 2) The basis for the 

decision (menentukan dasar pengambilan keputusan). 3) Inference (menarik 

kesimpulan). 4) Advanced clarification (memberikan penjelasan lanjut) 5) 

Supposition and integration (memperkirakan dan menggabungkan).. 

Sebelum digunakan, soal tes kemampuan berpikir kritis  matematis 

terlebih dahulu divalidasi untuk melihat validitas isi dan validitas muka, 
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kemudian diujicobakan secara empiris. Uji coba secara empiris bertujuan untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas soal dan validitas butir soal.  

Uji validitas isi dan validitas muka dilakukan oleh para penimbang yang 

dianggap ahli dan punya pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan 

matematika. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menguji validitas isi adalah: 

kebenaran konsep atau materi yang terkandung dalam soal; kesesuaian soal 

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator kemampuan siswa, 

sedangkan hal-hal yang dipertimbangkan dalam menguji validitas muka adalah 

kejelasan susunan bahasa dan kalimat dalam soal, akurasi gambar atau ilustrasi, 

dan aspek psikologi yang terkandung dalam soal.  

 

1. Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes 

1.1. Validitas  

Berdasarkan pelaksanaanya validitas dibagi menjadi dua, yaitu validitas 

logis (teoritis) dan validitas empiris (Suherman dan Sukjaya, 1990). Validitas 

teoritis adalah validitas alat evaluasi yang dilakukan berdasarkan 

pertimbangan teoritis atau logika. Cara menguji validitasnya adalah dengan 

cara meminta pertimbangan ahli atau melalui teori yang telah dikaji. Ahli 

dalam hal ini adalah orang yang dianggap kompeten mengevaluasi alat 

evaluasi atau berpengalaman dalam bidangnya.  

Validitas logik dibagi menjadi validitas isi dan validitas muka. Validitas 

isi berkaitan dengan ketepatan alat evaluasi dilihat dari segi materi yang 

digunakan, atau dengan kalimat lain materi yang digunakan sebagai alat 

evaluasi merupakan sampel representatif dari pengetahuan yang harus 

dikuasai siswa (Suherman dan Sukjaya: 1990), sedangkan validitas muka 

berkaitan dengan keabsahan susunan kalimat, sehingga tidak menimbulkan 

tafsiran lain (Suherman dan Sukjaya: 1990).  

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menguji validitas isi adalah: 1) 

kebenaran konsep atau materi yang terkandung dalam soal; 2) kesesuaian soal 

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator kemampuan siswa; 

3) aspek kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang diukur; 4) tingkat 

kesukaran untuk SMP kelas VIII 
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Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menguji validitas muka adalah: 1) 

kejelasan susunan bahasa dan kalimat dalam soal; 2) akurasi gambar atau 

ilustrasi; 3) aspek psikologi yang terkandung dalam soal.  

Validitas butir soal digunakan untuk setiap butir soal terhadap skor 

total. Dukungan setiap butir soal dinyatakan dalam bentuk korelasi. Dalam 

penelitian ini, untuk menghitung koefisien validitas tes menggunakan rumus 

korelasi produk momen memakai angka kasar (raw score) (Suherman dan 

Sukjaya, 1990) adalah sebagai berikut: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑  
 
   ∑    ∑  

 
}

 

Keterangan:  

rxy  : Koefisien korelasi antara variabel dan variabel  

X  : Banyak subjek (test)  

Y  : Skor yang diperoleh dari tes  

N : Skor total  

Untuk mengetahui tingkat validitas digunakan kriteria (Suherman dan 

Sukjaya, 1990: 147) yang disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini:  

Tabel 3.4 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Koefisien Validitas (rxy) Interpretasi 

0,80  ≤ rxy ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi  

0,60  ≤ rxy ≤ 0,80 Valitidas tinggi  

0,40  ≤ rxy ≤ 0,60 Validitas sedang  

0,20  ≤ rxy ≤ 0,40 Validitas rendah  

0,00  ≤ rxy ≤ 0,20 Validitas sangat rendah  

 rxy ≤ 0,00 Tidak valid  

 

Berdasarkan hasil uji coba pada siswa kelas IX SMP Negeri 4 

Lembang, dilakukan analisis terhadap validitas butir soal yakni dengan cara 

menghitung korelasi masing-masing butir soal dengan skor total secara 

keseluruhan. Hasil perhitungan validitas butir dapat dilihat pada Tabel 3.4 

berikut ini: 
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Tabel 3.5 

Hasil perhitungan Validitas Butir Soal Kemampuan Berpikir Kritis 

No Butir Soal Korelasi Derajat validitas 

1 0,709 Tinggi (Baik) 

2 0,745 Tinggi (Baik) 

3 0,548 Sedang (Cukup 

4 0,363 Rendah (rendah) 

5 0,753 Tinggi (Baik) 

 

 Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 buah butir soal berada pada validitas 

tinggi, satu butir soal berada pada validitas sedang, dan satu soal  berada pada 

validitas rendah. Untuk soal pada validitas rendah soal tidak diganti akan 

tetapi narasi soal diperbaiki dan diperjelas. 

Tabel 3.6 

Hasil perhitungan Validitas Skala Self-Efficacy 
No Butir Soal Korelasi Derajat validitas 

1 0,682 Tinggi (Baik) 

2 0,490 Sedang (Cukup) 

3 0,483 Sedang (Cukup) 

4 0,409 Sedang (Cukup) 

5 0,554 Sedang (Cukup) 

6 0,433 Sedang (Cukup) 

7 0,459 Sedang (Cukup) 

8 0,407 Sedang (Cukup) 

9 0,696 Tinggi (Baik) 

10 0,374 Rendah (Rendah) 

11 0,477 Sedang (Cukup) 

12 0,369 Rendah (Rendah) 

13 0,392 Rendah (Rendah) 

14 0,453 Sedang (Cukup) 

15 0,584 Sedang (Cukup) 

16 0,472 Sedang (Cukup) 

17 0,343 Rendah (Rendah) 

18 0,410 Sedang (Cukup) 

19 0,511 Sedang (Cukup) 

20 0,434 Sedang (Cukup) 

21 0,477 Sedang (Cukup) 

22 0,754 Tinggi (Baik) 

23 0,552 Sedang (Cukup) 

24 0,440 Sedang (Cukup) 

25 0,358 Rendah (Rendah) 

26 0,552 Sedang (Cukup) 

27 0,329 Rendah (Rendah) 

28 0,540 Sedang (Cukup) 

29 0,532 Sedang (Cukup) 

30 0,503 Sedang (Cukup) 
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1.2. Reliabilitas  

Reliabilitas suatu alat ukur atau alat evaluasi dimaksudkan sebagai 

suatu alat yang memberikan hasil yang tetap sama (Suherman dan Sukjaya, 

1990) atau dengan kata lain suatu alat evaluasi dikatakan reliabel apabila hasil 

evalusi tersebut tidak berubah ketika digunakan untuk subjek yang berbeda.  

Koefisien reliabilitas menyatakan derajat keterandalan alat 

mengevaluasi, dinotasikan dengan . Rumus yang digunakan untuk mencari 

koefisien reliabilitas bentuk uraian dikenal dengan rumus Alpha (Suherman 

dan Sukjaya, 1990). 

    [
 

   
] [  

∑  
 

     

 ] 

Keterangan:  

r11 :  koefisien reliabilitas alat evaluasi 

n  : banyak butir soal  

  
   : jumlah varians skor setiap soal  

              
 : varians skor total  

Tolok ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas alat mengevaluasi 

menurut Guilford (Suherman dan Sukjaya, 2003 disajikan pada Tabel 3.4 

berikut ini:  

Tabel 3.7 

Kriteria Realibilitas Guilford 

Koefisien Realiabilitas (r11) Interpretasi 

r11 ≤ 0,20 Realibilitas sangat rendah 

0,20  ≤ r11 ≤ 0,40 Realibilitas  rendah 

0,40  ≤ r11 ≤ 0,70 Realibilitas sedang 

0,70  ≤ r11 ≤ 0,90 Realibilitas tinggi 

0,90  ≤ r11 ≤ 1,00 Realibilitas sangat tinggi 

 

Berdasarkan hasil uji coba, reliabilitas butir soal secara keseluruhan 

untuk kemampuan berpikir kritis matematis diperoleh nilai reliabilitas 0,730. 

Sedangkan reabilitas ssecara keseluruhan untuk skala self-efficacy diperoleh 

nilai 0,738. Keduanya dapat dikategorikan memiliki reliabilitas yang tinggi, 

sehingga instrumen kemampuan berpikir kritis matematis dan skala self 

efficacy tersebut reliabel untuk digunakan sebagai alat evaluasi atau alat ukur. 
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2. Daya Pembeda  

Daya pembeda dari suatu butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut membedakan antara siswa yang mengetahui 

jawabannya dengan benar dengan siswa yang tidak dapat menjawab soal 

(atau siswa yang menjawab salah). Daya pembeda soal dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Suherman dan Sukjaya, 1990) sebagai berikut:  

    
     

 
        

 

Keterangan 

DP    :      Daya Pembeda  

SA       : Jumlah skor kelompok atas  

SB     :  Jumlah skor kelompok bawah  

N      :  

Smaks : 

Jumlah siswa kelompok atas dan bawah 

Jumlah Skor maksimal 

                           Tabel 3.8              

           Kriteria Daya Pembeda 

Koefisien Daya Pembeda (DP) Kriteria 

DP  ≤ 0,20 Sangat jelek 

0,00  ≤ DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20  ≤ DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40  ≤ DP ≤ 0,70 Baik 

0,70  ≤ DP ≤ 1,00 Sangat baik 

Berdasarkan hasil uji coba, dilakukan perhitungan daya pembeda setiap 

butir soal yang secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran . Hasil 

perhitungan daya pembeda tes kemampuan berpikir kritis matematis disajikan 

dalam Tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.9 

Hasil Perhitungan Daya Pembeda 

No Btr Asli  DP Interpretasi 

1  0,643 Baik 
    

2  0,489 Baik 
    

3  0,417 Baik 
    

4  0,393 Cukup 
    

5  0,729 Sangat Baik 
    

 

Melalui hasil yang diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk membedakan kemampuan siswa 

dan dapat digunakan dalam penelitian ini 
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3. Indeks Kesukaran  

Indeks kesukaran menyatakan derajat kesukaran sebuah soal. Rumus 

untuk mencari indeks kesukaran tiap soal (Suherman dan Sukjaya, 2003), 

yaitu sebagai berikut:  

    
     

       
 

Keterangan:  

IK     :  Indeks Kesukaran  

SA     : Skor benar kelompok atas  

SB     :  Skor benar untuk kelompok bawah  

N      :  Jumlah  siswa kelompok atas dan bawah 

Smaks  : Skor maksimal  

Klasifikasi interpretasi indeks kesukaran yang digunakan  yang 

disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini:  

 Tabel 3.10 

Kriteria Indeks Kesukaran 
Indeks Kesukaran (IK) Kriteria 

IK = 0,00 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 

Berdasarkan hasil uji coba, dilakukan perhitungan Indeks Kesukaran 

setiap butir soal yang secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran . Hasil 

perhitungan daya pembeda tes kemampuan berpikir kritis matematis disajikan 

dalam Tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.11 

Hasil Perhitungan Daya Pembeda 

No Btr Asli  IK Interpretasi 

1  0,475 Sedang 

2  0,218 Sukar 

3  0,200 Sukar 

4  0,269 Sukar 

5  0,347 Sedang  

Melalui hasil yang diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk membedakan kemampuan siswa 

dan dapat digunakan dalam penelitian ini 
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c. Skala Self-Efficacy  

Setelah instrumen dinyatakan valid oleh ahli. Maka selanjutnya hasil dari 

ujicoba ini adalah siswa tidak menemukan kesulitan untuk mamahami makna dan 

redaksi pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam angket skala self-efficacy. 

Kemudian dilakukan uji coba instrumen self-efficacy siswa terhadap siswa. Hasil 

uji coba dianalisis validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan SPSS . 

Dalam metode standar untuk mengukur taraf self-efficacy, siswa disajikan 

item-item pernyataan yang menggambarkan berbagai tuntutan tugas, dan siswa 

menilai tingkat keyakinan mereka terhadap kemampuannya dalam melakukan 

kegiatan yang diperlukan. Skala yang hanya menggunakan sedikit kriteria 

sebaiknya dihindari karena kurang sensitif dalam mengukur kemampuan yang 

diinginkan.  

Pada penelitian ini hanya empat respon yang digunakan yaitu Sangat 

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

menganalisis hasil skala sikap ini, skala kualitatif tersebut ditransfer ke skala 

kuantitatif. Pemberian nilainya dibedakan antara pernyataan yang bersifat positif, 

pemberian skornya adalah SS diberi skor 4, S diberi skor 3, TS diberi skor 2 dan 

STS diberi skor 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif, pemberian skornya  

adalah SS diberi skor 1, S diberi skor 2, TS diberi skor 3, dan STS diberi skor 4. 

Dan untuk selanjutnya pada pengolahan data respon ini dibagi atas dua bagian 

(binomial) yaitu (1) respon positif yang terdiri dari setuju dan sangat setuju untuk 

pernyataan positif serta tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk pernyataan 

negative. (2) Respon negatif terdiri dari tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk 

pernyataan positif serta setuju dan sangat setuju untuk pernyataan negatif. 

 

d.  Bahan Ajar 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini disusun 

dalam bentuk bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa (LKS). Bahan ajar 

dikembangkan dari topik matematika berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang berlaku di Sekolah Menengah Pertama tempat peneliti 

melakukan penelitian. Adapun materi yang dipilih berkenaan dengan pokok 
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bahasan dimensi tiga dengan alokasi waktu yang disesuaikan dengan program 

semester yang telah disusun oleh guru. 

Perangkat pembelajaran yang disusun oleh peneliti hanya akan diberikan 

kepada kelompok kelas eksperimen. Karena perangkat pembelajaran 

dikembangkan dengan mengacu pada pembelajaran POGIL. LKS disusun dengan 

memberikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan materi yang akan 

dibahas, kemudian siswa akan diminta untuk mencari konsep yang bisa dijadikan 

solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah siswa menemukan 

konsepnya mereka mempresentasikan konsep yang telah dibahas. Setelah itu guru 

memberikan konsep yang sesuai dengan konsep matematika (simbol atau lambang 

matematika). Kemudian pada tahap akhir akan diberikan latihan soal yang berisi 

perluasan dari konsep yang telah dibahas. LKS ini diberikan pada setiap pertemua. 

Sedangkan bahan ajar pada kelompok kelas kontrol menggunakan bahan ajar yang 

ada di sekolah, dalam hal ini menggunakan buku pegangan siswa dan guru. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Studi pendahuluan dengan melakukan observasi ke sekolah, menyusun dan 

menetapkan materi yang digunakan dalam penelitian.  

2. Studi Kepustakaan (Kemampuan Berpikir kritis, Self-efficacy, dan POGIL) 

3. Menyusun proposal dan seminar proposal 

4. Menyusun perangkat pembelajaran dan menyusun instrumen penelitian.  

5. Judgement instrumen penelitian dengan dosen pembimbing.  

6. Melakukan uji coba instrumen penelitian.  

7. Melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Memilih sampel sebanyak dua kelas. Satu kelas dijadikan sebagai kelas 

Process Oriented Guided Inquiry Leraning (kelas eksperimen) dan satu 

kelas lainnya dijadikan sebagai kelas konvensional (kelas kontrol).  

b. Melaksanakan pretes di kelas Process Oriented Guided Inquiry 

Leraning dan kelas konvensional.  

c. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kedua kelas.  
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d. Memberikan angket skala self-efficacy kepada kelas Process Oriented 

Guided Inquiry Leraning  maupun kelas konvensioal untuk mengetahui 

tingkat keyakinan siswa.  

e. Melaksanakan postes pada kedua kelas tersebut.  

8. Mengolah data hasil penelitian. Menganalisis dan membuat kesimpulan 

hasil penelitian berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan.  

Diagram 3.1 

Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDI PENDAHULUAN 

(Identifikasi Masalah) 

STUDI KEPUSTAKAAN 

(Kemampuan Berpikir Kritis Matematis, Self-Efficacy, POGIL 

 

PENYUSUNAN PROPOSAL dan SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 

PENYUSUNAN INSTRUMEN PENELITIAN 
(RPP, Bahan Ajar, LKS, Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis, Skala Self-Efficacy, 

Lembar Observasi) 

UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

 

ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, DAYA PEMBEDA, dan TINGKAT KESUKARAN 

TES KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS 

KELAS EKSPERIMEN KELAS KONTROL 

PRETES 
(Tes Kemampuan Awal Matematis) 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

(Pembelajaran dengan POGIL) 

PRETES 
(Tes Kemampuan Awal Matematis) 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

(Pembelajaran Konvensional) 
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G. Analisis Data hasil Penelitian 

1. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Dalam penelitian ini, data diambil dengan  cara memberika pretes dan 

postes. Data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab hipotesis yang 

diberikan.  

Uji perbedaan rataan dipakai untuk membandingkan antara dua keadaan, 

yaitu keadaan nilai rataan pretes siswa pada kelompok eksperimen dengan 

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

dipersiapkan beberapa hal antara lain: 

a. Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan alternatif jawaban dan 

system penskoran yang digunakan. 

b. Membuat tabel skor pretes dan postes siswa kelas eksperimen dan kontrol. 

c. Menentukan skor pretes dengan skor postes untuk mencari peningkatan 

yang terjadi sesudah pembelajaran pada masing-masing kelompok yang 

dihitung dengan rumus gain ternormalisasi menurut Meltzer, (2002) yaitu: 

    
         

          
 

Keterangan : 

NG    =  Gain ternormalisasi 

Spre    =  Skor pretes 

Spos    =  Skor pretes 

Smaks    =  Skor maksimal 

Tabel 3.12 
Kriteria Gain Ternormalisasi 

G Keterangan 

g ≥0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 

 g < 0,3 Rendah 

POSTES 
(Tes Kemampuan Awal Matematis dan Skala Self-Concept) 

POSTES 
(Tes Kemampuan Awal Matematis dan Skala Self-Concept) 

PENGUMPULAN DATA, PENGOLAHAN DATA, DAN ANALISIS DATA 
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d. Menentukan deskriptif statistik pretes, postes, dan N-Gain. 

Hal yang pertama dilakukan dalam analisis data adalah melakukan 

analisis deskriptif bertujuan untuk melihat gambaran umum pencapaian 

kemampuan  berpikir kritis matematis siswa yang terdiri dari rataan dan 

standar deviasi. Kemudian dilakukan uji statistik untuk membuktikan hipotesis 

pada penelitian. Sebelum dilakukan uji tersebut sebelunya dilakukan uji 

prasarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas varians. 

 

e. Menganalisis Data kemampuan berpikir kritis 

1.  Uji Normalitas 

Melakukan uji normalitas untuk apakah sampel data skor pretes, 

postes dan N-Gain kemampuan berpikir kritis matematis berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. 

Adapun rumusan hipotesisnya yaitu: 

Ho: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Kriteria menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk Berdasarkan kriteria 

uji sebagai berikut: 

Jika nilai Sig. (p-value) < α (α =0,05), maka Ho ditolak 

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

Apabila data tidak berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan ke 

pengujian nonparametrik Mann-Whitney..  

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berasal dari kondisi yang sama atau homogeny. Selanjutnya uji 

homogenitas dilakukan untuk menyelidiki  apakah kedua sampel berasal 

dari populasi yang memiliki varians yang sama atau tidak. 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji satistik 

Lavene dengan bantuan Sofware  SPSS 20. Adapun rumusan hipotesis nya 

adalah sebagai berikut 

H0: data populasi memiliki varians homogen 

H1: data populasi memiliki varians homogen 
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Hipotesis statistiknya dapat ditulis sebagai berikut 

       H0 :   
  =   

  

       H1 :   
  ≠   

  

 

Selanjutnya melakukan uji 2 ekor (2-tailed) dengan taraf signifikansi 

α=0,05 dan membandingkan taraf signifikansi α = 0,05 dengan taraf 

signifikansi yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut:  

-   Jika nilai Sig. (p-value) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak, artinya sampel 

berasal dari populasi yang memiliki varians yang tidak homogen, 

sehingga digunakan uji parametrik untuk analisis selanjutnya.  

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

sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang homogen, 

sehingga digunakan uji statistik non-parametrik untuk analisis 

selanjutnya.  

 

3.  Uji Kesamaan 2 Rata-Rata 

Dari hasil uji normalitas data skor pretes yang didapat hasilnya sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Selanjutnya data hasil 

skor pretes diuji kesamaan rata-ratanya dengan menggunakan uji non 

parametrickyaitu uji U Mann-Whitney, dengan bantuan Software SPSS 20.  

 

2. Teknik Analisis Data Skala Self-efficacy 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik sebelum pembelajaran 

atau pun setelah pembelajaran diolah untuk mengetahui perbedaan self-efficacy  

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan bantuan Microsoft Office excel 2010. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut:  

a. Membuat tabel skor angket self-efficacy sebelum dan sesudah pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

b. Menghitung proporsi self-efficacy  sebelum dan sesudah 

c. Menghitung proporsi peningkatan (gain) self-efficacy siswa. 
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d. Melakukan uji perbedaan rata-rata hasil angket self-efficacy dengan 

menggunakan uji proporsi dan taraf signifikan α =  0,05 

Ho : 1   2 

   H1  : 1 >  2 

untuk menguji hipotesis digunakan uji Proporsi, dengan rumus      

   

  
  

 
  
  

√ 
     
     

    
     
     

  
 

  
 

 

  
 
     (Sudjana, 2005) 

 Keterangan : 

  x1  :  Frekuensi self-efficacy siswa kelompok eksperimen 

x2  :  Frekuensi self-efficacy siswa kelompok kontrol 

n1  :  Frekuensi self-efficacy ideal siswa kelompok eksperimen 

n2  :  Frekuensi self-efficacy ideal siswa kelompok kontrol 

Dengan kriteria uji sebagai berikut  

Jika Z ≥ Zα/2 atau Z ≤ - Zα/2, maka Ho ditolak 

Jika -Zα/2 < Z < Zα/2 , maka Ho diterima 

 

H. Uji Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah  

1.  Hipotesis I. 

Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis I adalah 

sebagai berikut : 

a. Menuliskan rumusan masalah sebagai berikut : 

“Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang menerapkan 

model pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning  lebih baik 

secara signifikan daripada siswa yang memperoleh pembelajaran secara 

konvensional”.  

b. Menuliskan hipotesis secara statistik sebagai berikut : 

        Ho :     
       

         H1 :     
       

Dimana 

            = N-Gain kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen 

             = N-Gain kemampuan berpikir kritis kelas kontrol 
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c. Menguji Hipotesis dengan uji non parrametrik yaitu Uji Mann-Whitney 

dengan bantuan Software SPSS 20. 

d. Menuliskan kesimpulan. 

 

2. Hipotesis 2 . 

Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis I adalah 

sebagai berikut : 

a. Menuliskan rumusan masalah sebagai berikut : 

“Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa yang menerapkan model pembelajaran Process Oriented Guided 

Inquiry Learning ditinjau dari kemampuan awal matematis siswa (tinggi, 

sedang, dan rendah)”.  

b. Menuliskan hipotesis secara statistik sebagai berikut : 

     H0  :            

     H1   :             atau 

                  atau 

             

 Keterangan: 

μ1 : Rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

memiliki kemampuan awal matematis tinggi 

μ2 : Rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

memiliki kemampuan awal matematis sedang 

μ3 : Rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

memiliki kemampuan awal matematis rendah 

c. Menguji Hipotesis dengan Uji Anova Satu jalur, dilanjutkan dengan uji post 

hoc schefee dengan bantuan Software SPSS 20. 

d. Menuliskan kesimpulan 

3. Hipotesis 3 

Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis I adalah 

sebagai berikut : 

a. Menuliskan rumusan masalah sebagai berikut : 
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“Peningkatan self-efficacy siswa yang menerapkan model pembelajaran 

Process Oriented Guided Inquiry Learning lebih baik secara signifikan 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional”.  

b. Menuliskan hipotesis secara statistik sebagai berikut : 

Ho : 1   2 

 H1  : 1 >  2 

Dimana : 

 1 : proporsi peningkatan self-efficacy kelas eksperimen 

 2 : proporsi peningkatan self-efficacy kelas control 

c. Menguji Hipotesis dengan Uji proporsi 2 pihak yang dibantu oleh Microsoft 

Office 2010.  

d. Menuliskan kesimpulan 

Secara ringkas pengolahan data tergambar dalam diagram pengolahan data 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGOLAHAN DATA 

Kemampuan Berpikir 
Kritis 

Self Efficay 

KAM KAM 

Kelas Kontrol  Kelas 

Eksperimen 

Uji Normalitas 
((U. Sahapiro 

Wilk) 

Uji Normalitas 
((U. Sahapiro Wilk) 

Uji Homogen 
((U. Levene) 

Uji Peningkatan 
(Uji t’) 

Uji Perbedaan 
(U. Kruskal walls) 

Uji Peningkatan 
(Uji t) 

Uji Perbedaan 
(ANOVA satu 

UJI U Mann-
Whitney 

Kelas Kontrol  Kelas 

Eksperimen 

Data hasil skala 

Self-Efficacy   

Uji proporsi 2 

pihak 

TIDAK  
TIDAK  

TIDAK  

YA  YA  

YA  
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Waktu dan Tahap Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Desember 2016 – Mei 2016. 

Penelitian dibagi kedalam beberapa tahapan. Adapun untuk rencana jadwal 

penelitian dapat dilihat pada table berikut.  

No Kegiatan 

2015/2016 

Des 

„15 

Jan 

„16 

feb 

„16 

Mar-

April 

„16 

Mei„16 

Juni 

„16 

1 Pembuatan Proposal       

2 Seminar proposal       

3 Menyusun Instrumen 

penelitian 

      

4 Pelaksanaan penelitian       

5 Pengumpulan data       

6 Pengolahan data       

7 Penulisan tesis       

8 Sidang Tahap I dan II       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


