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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis quasi eksperimen atau 

eksperimen semu dengan kualitatif-deskriptif untuk mengetahui proses berpikir 

siswa. Menurut Sugiyono (2011) penelitian quasi eksperimen yaitu penelitian 

yang tidak mengalami pengacakan murni melainkan peneliti menerima keadaan 

subjek apa adanya. Terdapat dua kelompok pada penelitian ini. Kelompok 

pertama merupakan kelas eksperimen yang diberikan pembelajaran menggunakan 

strategi abduktif-deduktif, kelompok kedua merupakan kelas kontrol yang 

diberikan pembelajaran konvensional. Pengelompokkan dua sampel tersebut 

ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis. Selama penelitian, kedua kelompok diberikan pretest dan 

posttest, dengan menggunakan instrumen tes yang sama. Sesuai dengan 

pernyataan Sudjana (2004) bahwa penelitian eksperimen adalah suatu penelitian 

yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam 

kondisi yang terkontrol secara ketat. 

Penelitian ini berusaha mengungkapkan secara mendalam proses berpikir 

siswa SMA dalam memecahkan masalah matematis dengan pemberian strategi 

abduktif-deduktif. Sedangkan dalam memecahkan masalah mengacu pada 

langkah-langkah pemecahan masalah model Polya. Proses berpikir siswa diamati 

dengan mengkaji hasil kerja siswa dalam menyelesaikan suatu masalah yang 

dihadapi. Dengan aktifitas ini, diharapkan dapat terungkap pokok permasalahan 

yang dialami siswa ketika ia menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah. 

Selanjutnya akan dicermati tahap-tahap proses berpikir siswa. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif (verbal), oleh karena itu 

penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. 
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Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah disain ”Pre-test-Post-

test Control Group Design” (Sudjana, 2004) dengan rancangan seperti pada Tabel 

3.1 berikut: 

3.1.1 Pola Desain Penelitian 

Tabel 3.1 

Pola Desain Penelitian 

Kelas Pre Respon Treatment Post Respon 

Eksperimen - Tes 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 

matematis. 

Pembelajaran 

dengan strategi 

abduktif-deduktif 

- Tes kemampuan 

pemecahan 

masalah 

matematis 

- Wawancara 

Kontrol - Tes 

kemampuan 

pemecahan 

masalah 

matematis. 

Discovery Learning, 

Pembelajaran 

Saintifik, PBM. 

- Tes kemampuan 

pemecahan 

masalah 

matematis. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Pada 

penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas yaitu pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi 

abduktif-deduktif, sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan pemecahan 

masalah matematis serta proses berpikir siswa. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitan 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 

Kuningan. Sedangkan sampel penelitiannya adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 

Kuningan sebanyak dua kelas. Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapatkan 

perlakuan pembelajaran dengan menggunakan strategi abduktif-deduktif. Kelas 

kontrol adalah kelas yang mendapatkan perlakuan pembelajaran matematika 

konvensional pada materi dimensi tiga. 

Pengambilan sampel ini ditentukan berdasarkan Sampling Purposive.  

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2011). Tujuan dilakukan pengambilan sampel seperti ini 
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adalah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien terutama 

dalam hal pengawasan kondisi subjek penelitian berupa waktu penelitian yang 

ditetapkan, dan kondisi tempat penelitian serta prosedur perijinan. 

3.4 Instrumen Peneltian  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan dua jenis 

instrumen, yaitu instrumen tes dan non tes. Instrumen dalam bentuk tes terdiri dari 

seperangkat soal tes untuk mengukur kemampuan awal matematis dan 

kemampuan pemecahan masalah, sedangkan instrumen non tes berupa pedoman 

wawancara untuk mengetahui proses berpikir siswa. 

3.4.1. Tes Kemampuan Awal Matematis 

Kemampuan awal matematis adalah kemampuan atau pengetahuan yang 

dimiliki siswa sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kemampuan awal matematis 

diukur melalui seperangkat tes dengan materi yang sudah dipelajari di kelas X. 

Pemberian tes ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum 

pembelajaran, dan untuk memperoleh data guna mengetahui kesetaraan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini dilakukan agar sebelum 

diberikan perlakuan, kedua kelompok sampel penelitian berada pada kondisi awal 

yang sama. Selain itu tes KAM juga digunakan untuk menempatkan siswa 

berdasarkan kemampuan awal matematisnya (Somakim, 2010). 

Tes KAM yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal uraian yang 

terdiri dari 5 butir soal. Penskoran terhadap jawaban siswa untuk tiap butir soal 

dilakukan dengan menggunakan pedoman penskoran dimana skor maksimum 

untuk setiap butir soal sebesar 20. 

Berdasarkan skor kemampuan awal matematis yang diperoleh, siswa 

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: siswa dengan kemampuan tinggi, 

siswa dengan kemampuan sedang, dan siswa dengan kemampuan rendah. 

Somakim (2010), mengelompokkan siswa berdasarkan skor rata-rata ( ̅) dan 

simpangan baku (SB) dengan kriteria sebagai berikut: 

KAM    ̅ + SB : siswa kelompok tinggi 

 ̅ - SB   KAM    ̅ + SB : Siswa kelompok sedang 

KAM    ̅ - SB : Siswa kelompok rendah 
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Dari hasil perhitungan terhadap data kemampuan awal matematis siswa 

diperoleh nilai  ̅ = 26,34 dan SB = 13,56, sehingga kriteria pengelompokkan 

siswa menjadi: 

KAM   26,34 + 13,56 : siswa kelompok tinggi 

26,34 - 13,56  KAM   26,34 + 13,56 : Siswa kelompok sedang 

KAM   26,34 - 13,56 : Siswa kelompok rendah 

Tabel di bawah ini menyajikan banyaknya siswa yang berada pada 

kelompok tinggi, sedang, dan rendah pada masing-masing sampel: 

Tabel 3.2 

Jumlah Siswa Berdasarkan KAM Pada Masing-masing Kelompok 

Kelompok Siswa Ekperimen Kontrol 

Tinggi 4 2 

Sedang 30 33 

Rendah 2 2 

Sebelum soal digunakan, seperangkat soal tes kemampuan awal matematis 

terlebih dahulu divalidasi isi dan muka. Uji validasi isi dan muka dilakukan oleh 4 

orang penimbang yang berlatar belakang pendidikan matematika yang dianggap 

mampu dan punya pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan matematika. 

Untuk mengukur validitas isi, pertimbangan didasarkan pada kesesuaian soal 

dengan aspek-aspek kemampuan awal matematis dan dengan materi matematika 

SMA. Sedangkan untuk mengukur validitas muka, pertimbangan didasarkan pada 

kejelasan soal tes dari segi tata bahasa dan redaksi. 

Selain itu juga, perangkat soal tes KAM ini terlebih dahulu diujicobakan 

secara terbatas kepada lima orang siswa di luar sampel penelitian. Tujuan dari uji 

coba ini adalah untuk mengetahui tingkat keterbacaan bahasa dan memperoleh 

gambaran apakah butir-butir soal dapat dipahami oleh siswa. 

3.4.2. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tes ini berupa uraian, yang soalnya terdiri dari soal-soal pemecahan 

masalah. Soal pemecahan masalah terdiri dari tes awal (pretest) dan tes akhir 

(posttest) yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa sebelum dan setelah mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi abduktif-deduktif pada materi dimensi tiga di kelas X 
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SMA. Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan 

indikator pemecahan masalah menurut Polya dimana dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan siswa mengikuti langkah-langkah pemecahan: 1) Memahami 

masalah; 2) Membuat rencana penyelesaian; 3) Melaksanakan rencana 

penyelesaian; dan 4) Memeriksa kembali hasil yang diperoleh.  

Pedoman penskoran tes kemampuan pemecahan masalah matematis 

diadaptasi dari Suharti (2013) yang akan digunakan pada penelitian ini 

ditunjukkan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Skor 
Memahami 

Masalah 

Merencanakan 
Strategi 

Penyelesaian 

Melaksanakan 
Strategi 

Penyelesaian 

Memeriksa 
Kembali 

Hasil 

0 

Salah 
menginterpreta
sikan/tidak 
memahami 
soal/tidak ada 
jawaban 

Tidak ada rencana 
strategi 
penyelesaian 

Tidak ada 
penyelesaian yang 
sama 

Tidak ada 
pengecekan 
jawaban/hasil  

1 

Interpretasi 
soal kurang 
tepat/salah 
menginterpreta
sikan sebagian 
soal  

Merencanakan 
strategi 
penyelesaian yang 
tidak relevan  

Melaksanakan 
prosedur yang benar 
dan mungkin 
menghasilkan 
jawaban benar tetapi 
salah 
perhitungan/penyeles
aian tidak lengkap  

Ada 
pengecekan 
jawaban/hasil 
tetapi tidak 
tuntas 

2 

Memahami 
soal dengan 
baik 

Membuat strategi 
penyelesaian yang 
kurang relevan 
sehingga tidak 
dapat 
dilaksanakan/salah 

Melakukan 
prosedur/proses yang 
benar dan mendapat 
hasil yang benar 

Pengecekan 
dilaksanakan 
untuk melihat 
kebenaran 
proses   

3 

 Membuat rencana 
strategi 
penyelesaian yang 
benar, tetapi tidak 
lengkap 

  

4 

 Memahami rencana 
strategi 
penyelesaian yang 
benar, dan 
mengarah pada 
jawaban yang benar 

  

 
Skor 

Maksimal 
2 

Skor Maksimal 
4 

Skor Maksimal 
2 

Skor 
Maksimal 

2 
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Sebelum tes kemampuan pemecahan masalah matematis digunakan 

dilakukan uji coba dengan tujuan untuk mengetahui apakah soal tersebut sudah 

memenuhi persyaratan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. 

Tahapan yang dilakukan pada uji coba tes kemampuan pemecahan masalah 

matematis adalah sebagai berikut: 

3.4.2.1 Validitas 

3.4.2.1.1 Validitas Logis (logical validity) 

Validitas logis atau validitas teoritik untuk sebuah instrumen evaluasi 

menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan 

valid berdasarkan teori dan ketentuan yang ada (Suherman, 2003). 

Validitas muka disebut juga validitas bentuk soal (pertanyaan, pernyataan, 

suruhan) atau validitas tampilan, yaitu keabsahan susunan kalimat atau kata-kata 

dalam soal sehingga jelas pengertiannya atau tidak menimbulkan tafsiran lain 

termasuk juga kejelasan gambar dan soal. 

Validitas isi berarti ketetapan alat tersebut ditinjau dari segi materi yang 

diajukan, yaitu materi yang dipakai pada tes tersebut merupakan sampel 

representatif dari pengetahuan yang harus dipakai, termasuk indikator dan butir 

soal, kesesuaian soal dengan yang ingin dicapai. 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal 

yang membangun tes tersebut dapat mengukur setiap aspek berpikir seperti yang 

disebutkan dalam instruksional khusus (Arikunto, 2003). 

3.4.2.1.2 Analisis Validitas Tes 

Validitas empiris adalah validitas yang ditinjau berdasarkan kriteria 

tertentu. Jika isntrumen valid berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan 

utnuk mendapatkan data itu valid sehingga instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menentukan validitas 

masing-masing soal digunakan korelasi product moment pearson  dari Carl 

Pearson (Arikunto, 2003) yaitu : 

2 2 2 2

( )( )

{ ( ) }{ ( ) }
xy

N XY X Y
r

N X X N Y Y

  


     
 

Keterangan : 
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rXY : Koefisien korelasi (product moment) 

N : Banyaknya peserta 

X : Skor siswa pada tiap butir soal 

Y : Skor total Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai 

indeks korelasinya menurut Guilford (Arikunto, 2003) sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Kriteria Koefisien Korelasi Validitas 

Indeks Korelasi Kriteria 

0,800 < rxy ≤ 1,000 Sangat tinggi 

0,600 < rxy ≤ 0,800 Tinggi 

0,400 < rxy ≤ 0,600 Sedang 

0,200 < rxy ≤ 0,400 Rendah 

0,000 < rxy  ≤ 0,200 Sangat Rendah 

hasil uji validitas tes pemecahan masalah matematis disajikan pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.5 

Interpretasi Hasil Uji Validitas 

Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Nomor 

Soal 

Koefisien 

Validitas 

Kriteria 

Validitas 
Keterangan 

1 0,74 Tinggi Dipakai 

2 0,80 Tinggi Dipakai 

3 0,78 Tinggi Dipakai 

4 0,60 Sedang Dipakai 

5 0,71 Tinggi Dipakai 

3.4.2.2 Reliabilitas  

Seperangkat tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap. Artinya apabila tes tersebut dikenakan pada sejumlah subjek 

pada lain waktu, maka hasilnya akan tetap sama atau relative sama. Untuk 

mencari reliabilitas soal bentuk uraian digunakan rumus Alpha Cronbach 

(Suherman, 2003) yaitu:  

2

11 2
1

1

i

t

Sk
r

k S

  
      

  

Keterangan : 

r11 :  Koefisien reliabilitas  

k :  Jumlah soal 
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∑Si
2
 :  Jumlah varians dari skor soal 

St
2
 :  Varians dari skor total 

Jika instrumen itu reliabel, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks 

korelasinya. Menurut Guilford (Suherman, 2003) kriteria reliabilitas sebagai 

berikut : 

Tabel 3.6  

Kriteria Indeks Reliabilitas 

Indeks Korelasi Kriteria 

0,90 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 < r11 ≤ 0,90 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,70 Sedang  

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11 ≤ 0,20 Kecil ( Tidak Reliabel ) 

Untuk membantu dalam proses pengujian, analisis reliabilitas soal 

dilakukan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010.  

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh derajat reliabilitas butir soal tes 

pemecahan masalah matematis sebesar 0,77 dengan kriteria tinggi maka soal 

tersebut digunakan dalam penelitian ini. 

3.4.2.3 Tingkat Kesukaran 

Untuk mengetahui bermutu atau tidaknya butir item tes hasil belajar dapat 

diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki dari masing-

masing butir item tersebut. Butir item tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai 

butir item tes yang baik, apabila butir item tes tersebut tidak terlalu sukar dan 

tidak terlalu mudah. Dalam penelitian ini siswa dibagi atas tiga kelompok yaitu 

kelompok atas, kelompok tengah dan kelompok bawah. Kelompok atas dan 

kelompok bawah ditentukan dengan perhitungan 27% × jumlah siswa 

digolongkan kedalam kelompok atas dan 27% × jumlah siswa digolongkan 

kedalam kelompok bawah (Sumarmo, 2013). Tingkat kesukaran pada masing-

masing butir soal dihitung menggunakan rumus berikut: 

    
       
    

          
       
    

  

Keterangan: 

TK = tingkat kesukaran 
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JBA = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal itu dengan  

  benar, atau jumlah benar kelompok atas 

JBB = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan  

  benar, atau jumlah benar kelompok bawah 

JSA = jumlah skor ideal kelompok atas 

JSB = jumlah skor ideal kelompok bawah 

Interpretasi tingkat kesukaran menurut Suherman (2001) adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 

Interpretasi Tingkat Kesukaran Instrument Test 

Kriteria Tingkat Kesukaran Keterangan Soal 

TK = 0 Soal Sangat Sukar 

0,00 < TK ≤ 0,30 Soal Sukar 

0,30 < TK ≤ 0,70 Soal Sedang 

0,70 < TK < 1,00 Soal Mudah 

TK = 1,00 Soal Sangat Mudah 

 

Untuk membantu dalam proses pengujian, analisis tingkat kesukaran soal 

dilakukan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010. 

Tabel 3.8 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria Keterangan 

1 0,675 Sedang Dipakai 

2 0,691 Sedang Dipakai 

3 0,567 Sedang Dipakai 

4 0,183 Sukar  Dipakai 

5 0,383 Sedang Dipakai 

 

3.4.2.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda atau indeks diskriminasi menunjukkan soal tersebut 

membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai, 

sedemikian rupa sehingga sebagian testee yang memiliki kemampuan tinggi untuk 

menjawab butir item tersebut lebih banyak yang menjawab betul, sementara testee 

yang kurang pandai untuk menjawab item tersebut sebagian besar tidak dapat 
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menjawab dengan betul. Dalam menentukan daya pembeda tiap butir soal 

menggunakan rumus (Arikunto, 2003) 

   
       
   

          
       
   

  

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

JBA = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal itu dengan  

  benar, atau jumlah benar kelompok atas 

JBB = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan  

  benar, atau jumlah benar kelompok bawah 

JSA = jumlah skor ideal kelompok atas 

JSB = jumlah skor ideal kelompok bawah 

Interpretasi daya pembeda menurut Suherman (2001) adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.9 

Interpretasi Daya Pembeda Instrumen Test 

Daya Pembeda Klasifikasi Soal 

DP ≤ 0,00 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 

 

Untuk membantu dalam proses pengujian, analisis daya beda soal dilakukan 

dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010. 

Tabel 3.10 

Hasil Analisis  Daya Pembeda 

Nomor 

Soal 

Daya 

Pembeda 
Kriteria Keterangan 

1 0,416 Baik Dipakai 

2 0,416 Baik Dipakai 

3 0,667 Baik Dipakai 

4 0,367 Cukup Dipakai 

5 0,6 Baik Dipakai 
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3.4.3. Pedoman Analisis dan Wawancara 

Untuk mengetahui proses berpikir siswa, maka diperlukan panduan untuk 

pemberian strategi tersebut, yaitu berupa analisis jawaban dan wawancara klinis / 

Clinical Interview, (Hunting, 1997). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

siswa berkembang sesuai dengan jawaban siswa dan dimaksudkan untuk 

mengarahkan siswa memperbaiki proses berpikirnya sesuai dengan pengetahuan 

awal yang mereka miliki. Wawancara dikembangkan peneliti dengan mengacu 

pada langkah-langkah kerja yang ditunjukkan dari hasil pekerjaannya. 

Tabel 3.11 

Pedoman Analisis Jawaban Siswa 

Langkah 

Penyelesaian 
Deskripsi 

Memahami 

Masalah 

- Mengdentifikasi apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan 

- Memperkenalkan notasi yang cocok 

- Memodelkan masalah dalam bentuk diagram atau gambar. 

- Memberikan ilustrasi atau contoh pada data berupa 

definisi. 

Menyusun 

Strategi 

Penyelesaian 

- Menyatakan kembali masalah itu ke dalam bentuk yang 

lebih operasional 

- Mengingat kembali apakah masalah yang dihadapi telah 

dikenal dengan baik sebelumnya, baik masalah yang sama 

maupun dalam bentuk yang berbeda. 

- Menentukan definisi atau aturan yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

- Perhatikan apa yang harus dicari (dibuktikan), dapatkah 

kita mengkondisikan sesuatu yang lebih sederhana 

sehingga kita dapat memperoleh apa yang dicari 

(dibuktikan). 

- Menyelesaikan masalah dalam bentuk atau formulasi yang 

lebih sederhana 

- Mengembangkan data yang diberikan berdasarkan aturan 

yang sudah diketahui 

Melaksanakan 

Strategi 

Penyelesaian 

- Lakukan rencana strategi itu untuk memperoleh 

penyelesaian dari masalah 

- Perhatikan apakah setiap langkah yang dilakukan sudah 

benar (validitas argumen dapat dipertanggungjawabkan). 

Melihat 

Kembali Hasil 

- Memeriksa validitas argumen pada setiap langkah yang 

dilakukan 

- Menggunakan hasil yang diperoleh pada kasus khusus atau 

masalah lainnya 

- Menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. 
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Tabel 3.12 

Pedoman Wawancara 

Daftar Pertanyaan 
Indikator Langkah 

Pemecahan Masalah 

1. Apa yang pertama kali kamu lakukan untuk 

menyelesaikan soal ini ? 

2. Apa yang diketahui dalam soal ini? 

3. Apa yang ditanyakan dalam soal ini? 

4. Mengapa kamu tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan dalam soal ? 

5. Mengapa kamu tidak mencoba membuat gambar dari 

soal yang dimaksud? 

Memahami Masalah 

1. Coba jelaskan bagaimana mengerjakan soal ini ? 

2. Mengapa menggunakan cara seperti ini? 

3. Mengapa kamu tidak menuliskan rencana penyelesaian 

soal ini? 

Menyusun 

Rencana/Strategi 

Penyelesaian 

1. Mengapa kamu langsung menjawab dengan jawaban 

akhir seperti ini? Darimana mendapatkan jawaban ini? 

2. Mengapa kamu langsung mengerjan soal dengan cara 

ini? Tujuannya untuk apa? 

Melaksanakan Strategi 

Penyelesaian 

1. Apakah ada cara yang lain yang kamu tau untuk 

menyelesaikannya? 

2. Apakah kamu selalu memeriksa langkah-langkah 

pengerjaan dan jawaban akhir yang telah diperoleh ? 

3. Apa yang membuat kamu kesulitan untuk mengerjakan 

soal ini ? 

Melihat Kembali 

Hasil 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan penelitian mulai dilakukan setelah semua instrumen dan 

perangkat pembelajaran selesai dibuat. Untuk melakukan penyesuaian dengan 

sekolah tempat dilakukannya penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan 

tinjauan lapangan pada bulan Desember 2014. Penulis berdiskusi dengan guru-

guru matematika SMA Negeri 1 Kuningan untuk memperoleh informasi apakah 

penelitian ini dapat di lakukan di sekolah tersebut atau tidak. Penulis mencatat 

beberapa hal yang perlu diketahui seperti keadaan siswa, tingkat kehadiran siswa, 

dan kemungkinan waktu penelitian. 

Data kemampuan pemecahan masalah matematis dikumpulkan melalui 

pretest dan posttes. Pretes diberikan pada kedua kelompok sampel sebelum diberi 

perlakuan, sedangkan postes diberikan pada kedua kelompok sampel setelah 

diberikan perlakuan.  
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Data Kuantitatif 

Untuk mengetahui efektivitas strategi abduktif-deduktif dalam 

peningkatan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran strategi abduktif-deduktif dan kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvensional, dilakukan analisis terhadap hasil 

pretest dan posttest. Data yang diperoleh dari hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah matematis diolah melalui tahapan sebagai berikut: 

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

penskoran yang digunakan. 

2. Membuat tabel skor pretes dan postes siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3. Analisis dilakukan dengan menggunakan rumus gain ternormalisasi (Hake, 

1999) yaitu: 

                
                             

                                    
 

Hasil perhitungan gain ternormalisasi diinterpretasikan dengan 

menggunakan kriteria yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.13 

Kriteria Gain Ternormalisasi 

Gain Ternormalisasi (g) Interpretasi 

(g)   0,7 Tinggi 

0,3 ≤ (g) < 0,7 Sedang 

(g)  < 0,3 Rendah 

4. Melakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan data skor pretes dan 

gain kemampuan pemecahan masalah matematis dan berpikir kreatif 

matematis menggunakan uji statistik Shapiro Wilk. 

Adapun rumusan hipotesisnya adalah: 

H0: Data berdistribusi normal 

Ha: Data tidak berdistribusi normal 

Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

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

Jika nilai Sig. (p-value) ≥ α (α =0,05), maka H0 diterima. 
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5. Menguji homogenitas varians skor pretes dan gain kemampuan pemecahan 

masalah matematis dan berpikir kreatif matematis menggunakan uji Levene. 

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0: Kedua data bervariansi homogen 

Ha: Kedua data tidak bervariansi homogen 

Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

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

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

6. Jika data memenuhi syarat normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji 

kesamaan rataan skor pretes dan gain menggunakan uji-t yaitu Independent 

Sample T-Test. Jika data memenuhi syarat normal namun tidak homogen, 

selanjutnya digunakan uji t’. 

7. Jika data tidak memenuhi syarat normal, selanjutnya dilakukan uji non- 

parametrik skor pretes dan gain menggunakan uji Mann. 

8. Melakukan uji perbedaan rataan skor gain kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa di kelas PSAD dan kelas PK berdasarkan kategori 

kemampuan awal matematis siswa (tinggi, sedang, rendah). Uji statistik yang 

digunakan adalah Independent Sample T-Test jika data berdistribusi normal 

dan uji Mann Whitney jika data tidak berdistribusi normal untuk melihat letak 

perbedaanya. 

3.6.2 Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil 

wawancara dan observasi diolah secara deskriptif dan hasilnya dianalisis melalui 

laporan penulisan essay yang menyimpulkan kriteria, karakteristik serta proses 

yang terjadi dalam pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan langkah-

langkah: (1) mereduksi data, (2) menyajikan data, (3) menarik kesimpulan. Hal ini 

mengacu pada teknik analisis data model alir yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman.   
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1. Mereduksi Data 

Mereduksi data merupakan serangkaian proses kegiatan yang tak 

terpisah dari analisis. Kegiatan reduksi data diantaranya meliputi pemilihan, 

penyederhanaan, memfokuskan, dan mentransformasi data yang diperoleh. 

Dari semua data terkumpul, yaitu berupa lembar kerja siswa dalam 

menyelesaikan instrumen kemampuan pemecahan masalah matematis.. 

Selanjutnya direduksi sehingga peneliti dapat membuat suatu kesimpulan 

yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. 

2. Menyajikan Data 

Penyajian data merupakan tahapan penting berikutnya dalam analisis 

setelah reduksi data dilakukan. Penyajian data di sini dimaksudkan sebagai 

susunan informasi-informasi secara runtut dan jelas yang memungkinkan 

dapat digunakan peneliti sebagai dasar dalam pengambilan suatu kesimpulan. 

Dari hasil reduksi data yang terkumpul dapat disajikan suatu data dalam 

bentuk teks naratif. 

3. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan penting berikutnya dalam 

analisis setelah penyajian data. Mulai dari awal pengumpulan data peneliti 

menyimpan dugaan-dugaan, dan selanjutnya memverifikasi dugaan-dugaan 

tersebut sehingga diperoleh keterangan-keterangan (data) baru, dan pada 

akhirnya diambillah suatu kesimpulan berdasakan semua data yang telah 

diperolehnya. Penarikan kesimpulan ini, dimaksudkan untuk memberikan 

penjelasan makna data yang telah disajikan. 

3.7 Tahapan Penelitian 

3.7.1 Tahap Pendahuluan 

Tahap ini diawali dengan kegiatan dokumentasi teoritis berupa studi 

kepustakaan terhadap pembelajaran matematika dengan strategi abduktif-deduktif 

dan pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Hasil kegiatan ini berupa proposal penelitian dengan proses 

bimbingan dengan dosen pembimbing. Setelah proposal selesai dilanjutkan 

dengan pembuatan instrumen penelitian dan rencana pembelajaran, baik untuk 
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kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Instrumen penelitian terdiri dari 

soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan 

Langkah pertama dalam tahap ini adalah menentukan sekolah dengan 

kelas paralel yang mempunyai kemampuan homogen sebagai kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Memberikan pretes pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Setelah pretes dilakukan, maka dilakukan 

pengoreksian terhadap hasil pretes siswa. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran 

dengan strategi abduktif-deduktif pada kelompok eksperimen dan pembelajaran 

dengan pendekatan Saintifik pada kelompok kontrol. 

3.7.3 Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui: tes kemampuan 

pemecahan masalah matematis, analisis jawaban siswa serta wawancara. Tes 

pemecahan masalah matematis diberikan sebelum dan setelah dilakukan 

rangkaian pembelajaran terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol. Sedangkan analisis jawaban beserta wawancara dilakukan setelah hasil 

posttest selesai diperiksa. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jam pelajaran 

matematika pada kelas yang bersangkutan. 
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3.8 Prosedur Penelitian 

Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Prosedur Penelitian 

Pembelajaran matematika dengan  

strategi abduktif-deduktif (PSAD) 
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Penyusunan Bahan Ajar 
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Pelaksanaan Penelitian 

Pembelajaran Konvensional 
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Analisis Data 
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