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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi “Kuasi-Eksperimen”, sehingga subjek 

dikelompokan tidak secara acak, tetapi keadaan subjek diterima sebagaimana 

adanya. Pemilihan studi ini didasarkan pertimbangan bahwa, kelas yang ada telah 

terbentuk sebelumnya dan tidak mungkin dilakukan pengelompokan siswa secara 

acak.  

Pada penelitian ini digunakan dua kelas, dimana satu sebagai kelas 

eksperimen lainnya sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual dan strategi FSLC sedangkan kelas kontrol memperoleh 

pembelajaran konvensional. Perlakuan yang diberikan berupa penerapan 

pembelajaran dengan pendekataan kontekstual dan strategi FSLC sebagai variabel 

bebas untuk dilihat pengaruhnya terhadap aspek yang diukur yaitu kemampuan 

koneksi dan representasi matematik serta self-efficacy siswa sebagai variabel 

terikat.  

Desain penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

O  X    O 

O   -    O 

Keterangan : 

O     : Pretes dan postes. 

X : Perlakuan kelompok yang mendapat pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual dan strategi FSLC.  

---------  : Sampel dikelompokan tidak secara acak. 

 Pada desain ini, tiap kelas diberi pretes (O) dan setelah mengalami 

perlakuan kemudian diukur dengan postes (O), sedangkan (X) adalah perlakuan 
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kelas yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan strategi 

FSLC.  

B. Subjek Penelitian 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMP 

kelas VII di satu SMPN di Kabupaten Purwakarta, adapun sampelnya adalah dua 

kelas dari siswa kelas VII di SMP tersebut. Sampel diambil dengan cara memilih 

secara acak dua kelas dari lima kelas yang ada, untuk menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan secara acak lagi, dimana satu kelas 

sebagai kelompok eksperimen yang akan memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual dan strategi FSLC dan kelas lainnya sebagai kelas kontrol 

yang akan mendapatkan pembelajaran konvensional. Alasan penelitian dilakukan 

terhadap siswa kelas VII adalah:  

a. Pada umumnya, siswa SMP kelas VII masih berada pada masa remaja. Pada 

masa ini terjadi proses pencarian jati diri dan pertumbuhan self-efficacy.  

b. Terdapat sejumlah materi yang diperkirakan cocok untuk penerapan 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan strategi FSLC untuk 

melihat kemampuan koneksi dan representasi matematik serta self-efficacy 

siswa. 

C. Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi mengenai hal-hal yang ingin dikaji 

dalam penelitian  ini,  maka  dibuatlah seperangkat instrumen. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa:  

1. Tes Tertulis  

Tes tertulis yang digunakan berupa soal kemampuan koneksi dan 

representasi matematik. Agar kemampuan koneksi dan representasi matematik 

siswa dapat terlihat dengan jelas maka tes dibuat dalam bentuk uraian. Tes tertulis 

ini terdiri dari tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Tes diberikan pada 

siswa setiap kelompok. Tes awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa setiap kelompok dan digunakan sebagai tolak ukur peningkatan prestasi 
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belajar sebelum mendapatkan pembelajaran yang akan diterapkan, sedangkan tes 

akhir dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar dan ada tidaknya 

perubahan yang signifikan setelah  mendapatkan pembelajaran yang diterapkan. 

Bahan  tes  diambil  dari  materi  pelajaran  matematika SMP kelas VII 

semester genap dengan mengacu pada Kurikulum 2006, pokok bahasan yang 

diambil dalam penelitian ini adalah segitiga dan segiempat. Tes yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan koneksi dan representasi matematik siswa terdiri 

dari  lima butir soal koneksi dan lima butir soal representasi. Satu soal koneksi 

diadopsi dari Sumarmo (2004) dan satu soal representasi dimodifikasi dari 

instrumen representasi matematik yang dikembangkan oleh Mudzakir (2006). 

Dalam penyusunan soal tes, diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal yang 

dilanjutkan dengan menyusun soal beserta alternatif kunci jawaban masing-

masing butir soal. Secara lengkap, kisi-kisi dan instrumen tes koneksi dan 

representasi matematik dapat dilihat pada Lampiran. Untuk selanjutnya dalam 

memberikan skor jawaban tes koneksi siswa sesuai dengan kunci jawaban dan 

pedoman penskoran yang digunakan didasarkan pada Cai, Lane and Jakabcsin 

(1996) sebagai berikut: 

Tabel. 3.1 

Pedoman Pemberian Skor Kemampuan Koneksi Matematik 

Skor Kemampuan Menjawab Soal 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan 

ketidakpahaman tentang konsep sehingga informasi yang diberikan 

tidak berarti apa-apa.  

1 Hanya sedikit dari penjelasan yang benar.  

2 Penjelasan secara matematis masuk akal namun hanya sebagian 

lengkap dan benar.  

3 Penjelasan secara matematis masuk akal dan benar, meskipun tidak 

tersusun secara logis atau terdapat sedikit kesalahan bahasa.  

4 Penjelasan secara matematis masuk akal dan jelas serta tersusun 

secara logis dan sistematis.  
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Skor ideal 4 

 

Kemudian rubrik penskoran untuk jawaban kemampuan representasi 

matematik berada pada interval 0 sampai dengan 4 yang didasarkan pada 

modifikasi pedoman penilaian Holistic Scale dari North Carolina Department of 

Public Instruction (Ratnaningsih, 2003: 52), hampir sama dengan rubrik 

penskoran koneksi matematik, rubrik penskoran untuk tes representasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pedoman Penskoran Kemampuan Representasi Matematik 

Nilai 
Representasi Visual 

Representasi 

Ekspresi Matematik 

Representasi Teks 

Tertulis (kata-

kata) 

0 Tidak ada jawaban atau jika ada jawaban, representasi yang dibuat salah. 

1 

Jawaban tidak 

lengkap (hanya 

sedikit pertanyaan 

yang dijawab), 

kurang tepat. 

Jawaban tidak lengkap, 

kurang tepat secara 

matematis, kurang 

sistematis. 

Jawaban tidak 

lengkap, kurang 

jelas, kurang logis, 

kurang sistematis. 

2 

Jawaban kurang 

lengkap (hanya 

setengah dari per-

tanyaan yang 

dijawab), hanya 

sebagian yang tepat. 

Jawaban kurang 

lengkap, hanya 

sebagian yang tepat 

secara matematis, 

sistematis. 

Jawaban kurang 

lengkap, agak jelas, 

agak logis, 

sistematis. 

3 

Jawaban hampir 

lengkap (sebagian 

besar pertanyaan 

dijawab), tepat. 

Jawaban hampir 

lengkap, sebagian besar 

tepat secara matematis, 

sistematis. 

Jawaban hampir 

lengkap, jelas, logis, 

sistematis. 

4 Jawaban lengkap Jawaban lengkap, tepat Jawaban lengkap, 
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(semua pertanyaan 

dijawab), tepat. 

secara matematis, 

sistematis. 

jelas, logis, 

sistematis. 

Skor maksimal 4 

 

 

2. Skala Self-Efficacy  

Skala self-efficacy digunakan untuk mengukur keyakinan siswa terhadap 

kemampuannya melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal yang melibatkan kemampuan koneksi dan representasi 

matematik dengan berhasil. Keyakinan tersebut mencakup empat karakteristik 

yaitu percaya pada kemampuan sendiri, bertindak mandiri dalam mengambil 

keputusan, memiliki konsep diri yang positif, dan berani mengungkapkan 

pendapat. Keempat karakteristik tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator-

indikator dan selanjutnya dibuat pernyataan-pernyataan untuk mengukur self-

efficacy siswa.  

Aspek-Aspek dan indikator self-efficacy yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari beberapa pertanyaan, untuk setiap pertanyaan akan disediakan 

empat kategori respon. Skala ini dibuat dengan berpedoman pada bentuk skala 

likert dengan empat opsi, yaitu; sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), 

dan sangat tidak setuju (STS) dengan tidak ada pilihan netral. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari sikap ragu-ragu siswa untuk tidak memihak pada 

pertanyaan yang diajukan. Untuk memudahkan perhitungan, maka penskoran 

yang digunakan adalah 1 sampai 4. 

D. Teknik Analisis Instrumen  

Instrumen yang dilakukan adalah tes dan non tes. Tes diantaranya adalah 

soal yang mengukur kemampuan koneksi matematik dan soal kemampuan 

representasi matematik siswa, tes ini berbentuk uraian dan dalam penskorannya 

menggunakan rubrik penskoran. Sedangkan non tes adalah soal untuk mengukur 
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tingkat self-efficacy siswa. Soal ini berbentuk skala pilihan dimana siswa memilih 

kriteria sesuai dengan yang mereka rasakan. 

1. Analisis Validitas Instrumen 

Suherman (2003), menyatakan suatu alat evaluasi disebut valid jika ia 

dapat mengevaluasi dengan tepat sesuatu yang dievaluasi itu. Sejalan dengan hal 

tersebut, Ruseffendi (1991) menyatakan bahwa suatu instrumen disebut valid bila 

instrumen itu, untuk maksud dan kelompok tertentu, mengukur apa yang 

semestinya diukur. Instrumen atau alat evaluasi yang dimaksud dalam hal ini 

adalah soal-soal tes kemampuan koneksi dan representasi matematik serta skala 

self- efficacy. 

a) Validitas Teoretik 

Validitas teoretik atau validitas logik adalah validitas yang dilakukan 

berdasarkan pertimbangan teoretik atau logika. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk 

mempertimbangkan suatu alat evaluasi berdasarkan validitas teoretik dikaji atau 

dipertimbangkan oleh validator (Suherman:2003). Validitas yang termuat kedalam 

validitas teoretik diantaranya adalah validitas isi dan validitas muka. Terkait 

dengan validasi isi dan validitas muka instrumen yang dibuat dalam penelitian ini, 

maka peneliti memvalidasi instrumen penelitian ini yang berupa soal kemampuan 

koneksi dan representasi matematik juga skala self-efficacy kepada ahli sebagai 

validator untuk dipertimbangkan validitasnya. Validator dalam penelitian ini 

adalah dosen pembimbing. 

b) Validitas Empirik 

Adapun untuk pengujian validitas empirik berarti pengujian validitas 

setiap butir soal berdasarkan skor hasil tes, yaitu skor-skor yang ada pada butir 

soal yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Rumus yang digunakan 

(Ruseffendi, 1991) yaitu: 

 

𝑟 =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 −   𝑋 2  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2 
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Keterangan : 

rxy   =  Koefisian validitas 

X    =  Skor tiap butir soal 

Y    =  Skor total 

N    =  Jumlah subyek 

Menurut Ruseffendi (1991), interpretasi besarnya koefisien korelasi 

berdasarkan: 

 

Tabel 3.3 

 Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

𝑟 = 1 Sempurna 

0,80 ≤𝑟 < 1 sangat tinggi 

0,60 ≤ 𝑟 < 0,80 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟 < 0,60 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟 < 0,40 Rendah 

0 < 𝑟 < 0,20 sangat rendah 

𝑟 = 0 tak berkorelasi 

Sumber: Ruseffendi , (1991) 

 

Dalam penelitian ini soal diujicobakan terhadap sekolah yang menurut 

peneliti mempunyai rerata kemampuan matematika siswa yang lebih baik 

dibandingkan dengan sekolah tempat dilakukannya penelitian, hal ini 

dimaksudkan agar hasil yang didapatkan lebih representatif. Berikut merupakan 

hasil ujicoba yang dilakukan terhadap salah satu sekolah yang ada di Purwakarta. 

 

Tabel 3.4  

Hasil Ujicoba Soal Koneksi Matematik 

Butir Koefisien Keterangan 
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Soal korelasi 

1 0,67 Sedang 

2 0,63 Sedang 

3 0,68 Sedang 

4 0,90 Sangat tinggi 

5 0,64 Sedang 

 

 

 

Tabel 3.5 

Hasil Ujicoba Soal Representasi Matematik 

Butir 

Soal 

Koefisien 

korelasi 
Keterangan 

1 0,86 Tinggi 

2 0,81 Tinggi 

3 0,72 Tinggi 

4 0,88 Tinggi 

5 0,61 Sedang 

 

Karena semua soal yang diujicobakan mempunyai koefisien korelasi yang 

berkisar diantara sedang, tinggi dan sangat tinggi maka peneliti menganggap 

bahwa semua soal sudah valid. Hasil selengkapnya bisa dilihat pada lampiran. 

2. Analisis Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen adalah ketetapan (keajegan) alat evaluasi dalam 

mengukur atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi itu (Ruseffendi, 

1991). Untuk menguji suatu reliabilitas digunakan rumus Cronbach Alpha 

(Sumarmo: 2013), yaitu: 

𝑟 =  
𝑘

𝑘 − 1
  

𝑆𝑡
2 −  𝑆𝑖

2

𝑆𝑡
2   

dengan, 
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𝑟  = koefisien reliabilitas 

𝑘  = banyaknya butir soal 

Si = simpangan baku butir tes ke-i 

St = simpangan baku seluruh butir tes 

Hasil ujicoba soal menunjukan bahwa reliabilitas untuk soal koneksi 

adalah 0,77 (tinggi) dan soal representasi matematik adalah 0,84 (tinggi). Hasil 

selengkapnya bisa dilihat pada lampiran. 

3. Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda butir soal adalah seberapa jauh kemampuan butir soal 

tersebut mampu membedakan antara testi yang mengetahui jawaban benar dengan 

yang tidak dapat menjawab soal tersebut (Suherman, 2003). Sebuah soal 

dikatakan memiliki daya pembeda yang baik bila memang siswa yang pandai 

dapat mengerjakan dengan baik, sedangkan siswa kelompok rendah tidak dapat 

menyelesaikan soal tersebut dengan baik.  

Daya pembeda dihitung dengan membagi testi ke dalam dua kelompok, 

yaitu: kelompok atas, yaitu kelompok testi yang tergolong pandai; dan kelompok 

bawah, yaitu kelompok testi yang tergolong rendah. Untuk kelompok kecil 

(kurang dari 100 orang) maka seluruh kelompok testi dibagi dua sama besar, 50% 

kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Untuk menentukan daya pembeda 

digunakan rumus : 

𝐷𝐵 =
𝑆𝐴−𝑆𝐵
𝐽𝐴

 

keterangan, 

DB   = daya beda 

SA    =  jumlah skor kelompok atas suatu butir 

SB    =  jumlah skor kelompok bawah suatu butir 

JA     =  Jumlah skor ideal suatu butir 

Suherman (2003:161) mengemukakan hasil perhitungan daya pembeda 

yang kemudian diinterpretasikan dengan klasifikasi sebagai berikut: 

 



40 

 

Ade Umar Mustopa, 2014 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KONEKSI, REPRESENTASI DAN SELF-EFFICACY MATEMATIS 
SISWA SMP MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN STRATEGI FORMULATE-SHARE-
LISTEN-CREATE (FSLC) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Tabel 3.6 

 Klasifikasi Koefisien Daya Pembeda 

Besarnya DP Interpretasi 

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 

Sumber: Suherman, (2003) 

 

 

Hasil analisis ujicoba tiap soal menghasilkan daya pembeda sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 

Daya Pembeda Soal Koneksi Matematik 

Butir 

Soal 
Daya pembeda (%) Keterangan 

1 40,00 Cukup 

2 45,00 Baik 

3 55,00 Baik 

4 65,00 Baik 

5 32,00 Cukup 

 

Tabel 3.8 

Daya Pembeda Soal Representasi Matematik 

Butir 

Soal 

Daya Pembeda 

(%) 
Keterangan 

1 70,00 Baik 

2 57,50 Baik 
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3 32,50 Cukup 

4 55,00 Baik 

5 32,50 Cukup 

 

Hasil selengkapnya bisa dilihat pada lampiran. 

4. Analisis Tingkat Kesukaran 

Menurut Sumarmo (2013), tingkat pada masing-masing butir soal uraian 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑇𝐾 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵

2𝐽𝐴
 

dengan, 

TK  =  tingkat kesukaran   

SA    =   jumlah skor kelompok atas suatu butir 

SB    =   jumlah skor kelompok bawah suatu butir 

JA    =   jumlah skor ideal suatu butir 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran diinterpretasikan dengan menggunakan 

kriteria tingkat kesukaran butir soal (Suherman; 2003) di bawah ini : 

 

Tabel. 3.9 

 Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Interpretasi 

TK = 0,00 Terlalu sukar 

0,00 < TK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < TK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < TK < 1,00 Mudah 

TK = 1,00 Terlalu Mudah 

Sumber: Suherman, (2003:170) 
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Berikut merupakan tingkat kesukaran tiap soal hasil ujicoba. 

 

Tabel 3.10 

Tingkat Kesukaran Soal Koneksi Matematik 

Butir 

Soal 

Indeks kesukaran 

(%) 
Keterangan 

1 40,00 Sedang 

2 45,00 Sedang 

3 52,50 Sedang 

4 45,00 Sedang 

5 23,75 Sukar 

 

 

Tabel 3.11 

Tingkat Kesukaran Soal Representasi Matematik 

Butir 

Soal 

Indeks Kesukaran 

(%) 
Keterangan 

1 50,00 Sedang 

2 61,25 Sedang 

3 26,25 Sukar 

4 42,50 Sedang 

5 51,25 Sedang 

Hasil selengkapnya bisa dilihat di lampiran hal 

Berdasarkan analisis butir soal baik dari validitas, daya pembeda, tingkat 

kesukaran dan reliabilitasnya maka peneliti menganggap bahwa semua soal tes 

sudah layak untuk dipakai dalam penelitian. 

5. Analisis Skala Self-Efficacy 

Untuk menguji validitas skala self-efficacy digunakan uji validitas isi 

(content validity). Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan 

antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan (Sugiyono, 
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2009). Instrumen dinyatakan valid apabila isinya sesuai dengan apa yang hendak 

diukur. Pada penelitian ini, pengujian validitas skala self-efficacy dilakukan oleh 

dosen pembimbing. Berorientasi pada validitas konstruk dan validitas isi, berupa 

dimensi dan indikator yang hendak diukur, redaksi setiap butir pernyataan, 

keefektifan susunan kalimat dan koreksi terhadap bentuk format yang digunakan. 

Berdasarkan hasil ujicoba secara empirik dari 30 soal yang dibuat ternyata 

yang mempunyai validitas butir soal hanya 25 buah, dimana nomor 1, 11, 18,19 

dan 21 dibuang. Hasil dari pengujian menggunakan anates selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran . 

 

E. Tahap Penelitian 

Penelitian dalam penerapan pembelajaran dengan pendekatan konntekstual 

dan strategi FSLC dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu:   

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini diadakan persiapan-persiapan yang dipandang perlu antara 

lain: melakukan studi kepustakaan tentang kemampuan koneksi dan representasi 

matematik serta  self-efficacy, juga pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

dan strategi FSLC, merancang perangkat pembelajaran serta instrumen 

pengumpulan data. Kemudian memohon izin melakukan penelitian kepada 

direktur Pascasarjana UPI dan Kepala Sekolah, melakukan uji coba instrumen 

penelitian dan menganalisis hasil uji coba tersebut, berkonsultasi dengan guru 

matematika untuk menentukan waktu dan teknis pelaksanaan penelitian. 

2.  Tahap Pelaksanaan  

Pada  tahap  ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mendapat 

perlakuan yang sama dalam hal jumlah jam pelajaran, penyampaian materi, serta 

sumber pembelajaran dari buku. Kelas eksperimen mendapatkan Lembar Kerja 

Siswa dari peneliti, sedangkan kelas kontrol mendapatkan soal-soal latihan dari 

buku paket yang dimiliki guru. 

Secara garis besar langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran 

FSLC pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Kegiatan awal (10 menit) 

1. Siswa melakukan kegiatan apersepsi dengan mengerjakan soal 

sederhana yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, tujuan dan kegiatan ini adalah untuk menstimulus siswa 

mengingat materi yang telah dipelajarinya. 

2. Siswa diingatkan kembali tentang materi yang lalu dengan cara 

membahas dan menghubungkan dengan kegiatan apersepsi yang 

dilakukan. 

3. Persiapan alat bahan yang akan dilakukan di kegiatan inti. 

b. Kegiatan inti (60 menit) 

1. Siswa diberikan permasalahan kontekstual dan siswa mengerjakan 

langkah-langkah yang terdapat pada LKS secara mandiri. Diharapkan 

pada kegiatan ini setiap siswa mempunyai gagasan sendiri untuk 

menyelesaikannya. Tahap ini adalah tahap formulate. 

2. Setelah siswa memahami permasalahan dan memformulasi 

kemungkinan jawaban, siswa berkelompok dan melakukan diskusi 

terhadap semua pendapat yang dikemukan (share). Tahap ini selesai 

apabila setiap kelompok mempunyai jawaban. 

3.  Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mengeluarkan hasil 

diskusinya dan kelompok lain mendengarkan (listen) kemudian 

memberikan komentar. 

4. Siswa menyimpulkan jawaban sebagai hasil dikusi kelompok dalam 

satu kelas (create). 

5. Kelompok tertentu diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi.  

c. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah 

dibahas. 

2. Siswa melakukan refeksi dalam membuat kesimpulan akhir. 

3. Pada kegiatan ini guru memberikan PR dan menginformasikan materi 

yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 
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F. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan Juni 2014.. 

Jadwal rencana kegiatan penelitian dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.12 

 Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan 

Okt-Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1. Pembuatan Proposal         

2. Seminar Proposal         

3. Menyusun Instrumen          

4. Pelaksanaan KBM          

5. Pengumpulan Data         

6.  Pengolahan Data         

7. Penyelesaian Tesis         

G. Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil tes kemampuan koneksi dan representasi 

matematik untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol diolah melalui tahapan 

sebagai seperti yang tergambar pada diagram 3.1 berikut: 

  Diagram. 3.1 

Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretes dan postes 

Gain 

Normalitas 

Homogenitas 

Kontrol Eksperimen 

Uji Kontingensi 
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1) Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban dan pedoman 

penskoran yang telah ditetapkan. 

2) Menghitung rerata, dan standar deviasi untuk masing masing tes yang 

dilakukan. 

3) Membuat tabel skor pretes dan postes siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan menggunakan tabel Wiener berdasarkan jumlah skor siswa, 

rerata dan standar deviasi untuk menghitung pencapaian kemampuan 

koneksi dan representasi siswa. Berikut adalah bentuk tabel Wiener yang 

digunakan; 

Tabel 3.13   

Hasil Pretes/Postes Kemampuan Koneksi Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Kelompok 
Jumlah 

Siswa 

Skor 

Ideal 

Pretes/postes 

xmin xmaks  𝒙  % s 

Eksperimen  
 

     

Kontrol       

  

Tabel 3.14   

Hasil Pretes/Postes Kemampuan Representasi Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol 

Kelompok 
Jumlah 

Siswa 

Skor 

Ideal 

Pretes/postes 

xmin xmaks  𝒙  % s 

Normal dan 

homogen 

Normal dan tidak 

homogen 

Uji -t Uji Mann-

Withney (uji-U) 

Uji-t’(t-aksen) 

Tidak normal  
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Eksperimen  
 

     

Kontrol       

 

4) Menentukan skor peningkatan kemampuan koneksi dan representasi 

matematik siswa antara sebelum dan sesudah pembelajaran pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dihitung dengan menggunakan rumus 

gain skor normal (Hake , 1999) yaitu: 

𝑔 =  
𝑆𝑝𝑜𝑠 −  𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑆𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan, 

g  :  nilai gain dari hasil perhitungan 

Spre  :  skor pretes 

Spos  :  skor postes 

Sideal  :  skor ideal 

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.15 

Klasifikasi Gain Ternormalisasi 

Besarnya Gain (g) Klasifikasi 

g ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 

g < 0,30 Rendah 

 

5) Menguji normalitas skor pretes dan skor postes, dengan menggunakan 

Rumus uji Kolmogorov Smirnov (Minitab-16). Rumus ini adalah deviasi 

dari distribusi normal, berikut rumusnya:  

D = maximum )()(0 XSXF n   
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Dimana : 

D      = Simpangan maksimum (maksimum deviation) 

x        =  Nilai data 

k        =  Jumlah pengamatan yang sama dengan atau lebih kecil daripada X 

n =  Banyaknya data 

F(x)   =  Perimbangan skor-skor yang sama dengan atau lebih kecil dari X 

F0(x)  =  Fungsi distribusi kumulatif untuk setiap nilai x  

S(X)  =  Disiribusi frekuensi pengamatan kumulatif dari n pengamatan 

Kriteria pengujian hipotesis: 

H0 : Sampel berasal dari data berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari data tidak berdistribusi normal 

Jika nilai (p-value) Kolmogorov Smirnov z <  (0.05) maka data 

berdistribusi normal. Jika sebaliknya maka data tidak berdistribusi normal. Bila 

tidak berdistribusi normal, dapat dilakukan uji nonparametrik. 

6) Menguji homogenitas variansi n-gain antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

variansi kedua kelompok sama atau berbeda. Hipotesis yang akan diuji 

dapat juga dinyatakan sebagai berikut (Ruseffendi, 1998): 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 :  variansi skor kelompok eksperimen dan kontrol homogen 

H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 : variansi skor kelompok eksperimen dan kontrol tidak 

homogen. 

Keterangan: 

𝜎1 = variansi kelompok eksperimen 

𝜎2 = variansi kelompok kontrol 

Uji statistiknya menggunakan uji homogenitas variansi dua buah 

peubah bebas, yaitu uji F, dengan rumus: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

2

𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
2  

n

k
xSn )(
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Kriteria pengujian adalah terima H0 jika 𝐹𝑚𝑎𝑘𝑠 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹 1−𝛼 , 𝑘 ;𝑛−1  dan tolak H0 jika F mempunyai harga-harga lain. 

7) Melakukan uji hipotesis perbedaan dua rerata pencapain, uji rerata n gain 

dan asosiasi, untuk menguji apakah terdapat perbedaan pencapaian dan 

peningkatan kemampuan koneksi dan representasi matematis siswa yang 

menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tife FSLC dan siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional, dengan taraf signifikansi 

𝛼 = 0,05. Adapun hipotesisnya adalah: 

1. H0 : Pencapaian kemampuan koneksi matematik siswa, yang 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan 

strategi FSLC tidak lebih baik daripada kemampuan siswa yang 

mendapat pembelajaran kovensional 

 H1 : Pencapaian kemampuan koneksi matematik siswa, yang 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan 

strategi FSLC lebih baik daripada kemampuan siswa yang 

mendapat pembelajaran kovensional 

2. H0 : Peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa, yang 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan 

strategi FSLC tidak lebih baik daripada kemampuan siswa yang 

mendapat pembelajaran kovensional 

 H1 : Peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa, yang 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan 

strategi FSLC lebih baik daripada kemampuan siswa yang 

mendapat pembelajaran kovensional 

3. H0 : Pencapaian kemampuan representasi matematik siswa, yang 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan 

strategi FSLC tidak lebih baik daripada kemampuan siswa yang 

mendapat pembelajaran kovensional 

 H1 : Pencapaian kemampuan representasi matematik siswa, yang 
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mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan 

strategi FSLC lebih baik daripada kemampuan siswa yang 

mendapat pembelajaran kovensional 

4. H0 : Peningkatan kemampuan representasi matematik siswa, yang 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan 

strategi FSLC tidak lebih baik daripada kemampuan siswa yang 

mendapat pembelajaran kovensional 

 H1 : Peningkatan kemampuan representasi matematik siswa, yang 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan 

strategi FSLC lebih baik daripada kemampuan siswa yang 

mendapat pembelajaran kovensional 

5. H0 : Self-efficacy siswa, yang mendapat pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual dan strategi FSLC tidak lebih baik 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

 H1 : Self-efficacy siswa, yang mendapat pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual dan strategi FSLC lebih baik daripada 

siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

6. H0 : Tidak terdapat asosiasi yang signifikan antara kemampuan koneksi 

dan representasi matematik siswa 

 H1 : Terdapat asosiasi yang signifikan antara kemampuan koneksi dan 

representasi matematik siswa 

7. H0 : Tidak terdapat asosiasi yang signifikan antara kemampuan koneksi 

dan self-efficacy siswa 

 H1 : Terdapat asosiasi yang signifikan antara kemampuan koneksi dan 

self-efficacy siswa 

8. H0 : Tidak terdapat asosiasi yang signifikan antara kemampuan 

representasi matematik dan self-efficacy siswa 

 H1 : Terdapat asosiasi yang  signifikan antara kemampuan representasi 

matematik dan self-efficacy siswa 

Hipotesis yang diuji adalah: 
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H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2 

H1 : 𝜇1 > 𝜇2 

dengan, 

𝜇1  = rerata skor kelompok eksperimen  

𝜇2  = rerata skor kelompok kontrol 

Jika kedua rerata skor berdistribusi normal dan homogen, maka uji 

statistik yang digunakan adalah uji-t dengan rumus (Ruseffendi, 1998), 

yaitu: 

𝑡 =
𝑥 − 𝑦 

 𝑠𝑥−𝑦2   (
1
𝑛𝑥

+
1
𝑛𝑦

)

 

dengan, 

𝑠𝑥−𝑦
2  =

 𝑛𝑥 − 1 𝑠𝑥
2 +  𝑛𝑦 − 1 𝑠𝑦

2

𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 − 2
 

Keterangan: 

𝑠𝑥−𝑦    = simpangan baku gabungan dari kedua kelompok 

𝑠𝑥   = simpangan baku kelas yang menggunakan strategi pembelajaran 

FSLC. 

𝑠𝑦  = simpangan baku kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

𝑥  =  rerata dari skor n-gain dari kelas yang menggunakan strategi 

pembelajaran FSLC. 

𝑦      =  rerata dari skor n-gain dari kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional 

𝑛𝑥   =  banyaknya siswa kelas yang menggunakan strategi pembelajaran 

FSLC. 

𝑛𝑦   =  banyaknya siswa kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional 

 Jika data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan pengujian 

nonparametrik, yaitu Uji Mann-Withney. Uji Mann-Withney (Uji-U) adalah uji 
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nonparametrik yang cukup kuat sebagai pengganti uji-t, dalam hal asumsi 

distribusi uji-t tidak terpenuhi, seperti distribusinya tidak normal dan uji selisih 

rerata yang variansinya tidak homogen (Ruseffendi, 1998).  

 Sedangkan untuk uji asosiasi dilakukan dengan uji kontingensi (C) teknik 

ini mempunyai kaitan erat dengan chi-kuadrat yang digunakan untuk menguji 

hipotesis komparatif sampel independen. Oleh karena itu rumus yang digunakan 

mengandung nilai chi kuadrat. Rumusnya adalah sebagai berikut (Sugiyono 

2009):  

 

C =  
2

N + 2
 

 

Kriteria pengujiannya adalah: 

H0 : 
2
hitung < 

2
tabel 

H1 : 
2
hitung  

2
tabel 

 Karena pada penelitian ini menggunakan software SPSS, maka pengujian  

hipotesisnya dilihat dari signifikansi yang dihasilkan oleh output dari software 

tersebut. Oleh sebab itu, kriteria asosiasi dilihat dari nilai C sedangkan untuk 

pengujian hipotesisnya menggunakan Chi-kuadrat dalam hal ini signifikansinya 

saja. 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang akan ditempuh dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Mengumpulkan kajian literatur tentang pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual dan strategi FSLC sebagai landasan teoretis. 

2. Menyiapkan instrumen penelitian. 

3. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen dan merevisinya. 

4. Melakukan pretes kemampuan koneksi dan representasi matematik 

siswa. 

5. Melakukan kegiatan pembelajaran. 
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6. Mengukur self-efficacy siswa terhadap matematika setelah melakukan 

pembelajaran kooperatif tipe FSLC. 

7. Melakukan posttest kemampuan koneksi dan representasi matematis. 

8. Mengolah dan menganalisis data. 

9. Penyusunan laporan hasil penelitian. 

10. Pelaporan hasil penelitian. 


