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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi serta disposisi matematis 

siswa setelah memperoleh pembelajaran dengan menggunakan Joyful Learning 

baik secara keseluruhan maupun berdasarkan KAM. Berdasarkan tujuan 

penelitian, penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian dengan 

menggunakan metode kuasi eksperimen dengan pretest-posttest control design. 

Desain ini dipilih karena dalam proses pengambilan sampel di sekolah tidak 

memungkinkan dilakukan pemilihan subjek secara acak. Dalam desain ini, sampel 

yang digunakan terdiri dari dua kelompok pada kelompok pertama yaitu kelas 

eksperimen memperoleh pembelajaran dengan menggunakan Joyful Learning dan 

kelompok kedua yaitu kelas kontrol memperoleh pembelajaran konvensional. 

Pada dua kelompok tersebut sama-sama dilakukan pretest dan posttest. Untuk itu, 

menurut Ruseffendi (2010) desain dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Kelas Eksperimen O X O 

Kelas Kontrol O  O 

 

Keterangan: 

O  :  Pretest atau postest 

X  :  Penerapan Joyful Learning 

------  :  Subjek tidak dikelompokkan secara acak 

  

Pretest dan posttest yang diberikan pada setiap kelas yaitu mengenai tes 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis adalah sama. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan Joyful Learning terhadap 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa 
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3.2. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di salah satu SMP 

Negeri Kota Bandung pada tahun ajaran 2015/2016. Adapun sampel penelitian 

diambil 2 kelas dari keseluruhan kelas VIII yang tersedia. Dimana sampel berupa 

kelas VIII A (sebagai kelas eksperimen) dengan subjek penelitian sebanyak 35 

siswa dan VIII C (sebagai kelas kontrol) dengan subjek penelitian sebanyak 36 

siswa. Teknik yang digunakan dalam memilih sampel adalah purposive sampling 

atau sampel dipilih dengan pertibangan tertentu (Sugiyono, 2002). Beberapa 

alasan yang melandasi pemilihan populasi ini karena sekolah ini memiliki level 

sedang. Selain itu, kemampuan akademik siswanya heterogen sehingga dapat 

mewakili siswa dari peringkat tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan alasan 

pemilihan kelas VIII sebagai sampel yaitu berdasarkan survey yang dilakukan 

oleh TIMSS pada kelas VIII di berbagai Negara termasuk Indonesia mengenai 

domain isi matematika dan kognitif siswa pada tahun 2011 menunjukkan prestasi 

matematika siswa Indonesia masih rendah (TIMSS, 2011). 

Pada penelitian ini, baik siswa pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol dibagi berdasarkan Kemampuan Awal Matematika (KAM) menjadi tiga 

kategori yaitu KAM tinggi, KAM sedang dan KAM rendah. Tujuannya adalah 

untuk melihat lebih mendalam pengaruh pembelajaran Joyful Learning terhadap 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa. Pembagian kelompok 

KAM diperoleh berdasarkan nilai Ujian Tengah Semester (𝑛) (Arikunto, 2012). 

Kriteria pengelompokkan KAM siswa berdasarkan skor rata-rata (𝑥 ) dan 

simpangan baku (𝑠) disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Pengelompokkan KAM 

Rentang Level KAM Siswa 

𝒏 ≥ 𝒙 + 𝒔   Kelompok KAM Tinggi 

𝒙 − 𝒔 ≤ 𝒏 < 𝒙 + 𝒔 Kelompok KAM Sedang 

𝒏 ≤ 𝒙 − 𝒔 Kelompok KAM Rendah 
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Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai tes kemampuan awal siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh 𝑥 = 71,8 dan 𝑠 = 6,5,  

sehingga 𝑥 + 𝑠 = 78,4  dan 𝑥 − 𝑠 = 65,3.  

Banyaknya siswa yang berada pada KAM tinggi, KAM sedang dan KAM 

rendah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Jumlah Siswa Berdasarkan KAM 

Kategori KAM Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Tinggi 7 5 

Sedang 21 23 

Rendah 7 8 

Total 35 36 

 

3.4. Bahan Ajar 

Sesuai dengan tujuan penelitian, bahan ajar yang dikembangkan dalam 

penelitian ini dirancang sesuai dengan kurikulum sekolah yang berlaku (KTSP) 

sehingga siswa dimungkinkan mencapai kompetensi matematis yang relevan 

dengan materi ajar yang dipelajari. Selain itu, bahan ajar di desain agar 

kemampuan pemahaman, komunikasi serta disposisi matematis siswa dapat 

berkembang dengan baik. Pada kelas eksperimen diberikan bahan ajar yang sesuai 

dengan Joyful Learning berupa lembar aktivitas siswa dilengkapi dengan game, 

quiz, teka-teki atau aktivitas lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan pada kelas kontrol, bahan ajar tertulis yang diberikan kepada siswa  

adalah berupa buku paket matematika yang digunakan di sekolah masing-masing. 

Bahan ajar yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran A.  

 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data dan informasi 

mengenai hal-hal yang dikaji dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan dua 

jenis instrumen, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen dalam 

bentuk tes terdiri dari soal untuk mengukur kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis siswa. Sedangkan instrumen dalam bentuk non-tes terdiri 
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dari angket disposisi matematis dan pedoman observasi. Instrumen penelitian 

dapat dilihat pada Lampiran B 

 

 

3.5.1. Instrumen Tes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis 

Siswa 

Tes ini diberikan pada saat pretest dan posttest. Komposisi isi dan bentuk 

soal pretest dan posttest ini disusun serupa karena salah satu tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis peningkatan kemampuan pemahaman dan 

komunikasi setiap siswa. Tipe tes yang digunakan adalah tes uraian, hal ini 

bertujuan untuk melihat proses dalam menjawab pertanyaan. Tes dalam bentuk 

uraian dapat memberikan keleluasaan bagi siswa untuk menjawab sesuai dengan 

proses berpikir dengan caranya sendiri. Soal tes terdiri dari delapan butir soal 

berdasarkan indikator kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis. 

Adapun materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi bangun ruang 

sisi datar. Untuk memudahkan penyusunan tes, terlebih dahulu membuat kisi-kisi 

soal yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan aspek 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis dan indikator soal. 

Dilanjutkan dengan pembuatan soal beserta alternatif kunci jawaban. 

Perangkat soal sebelum diberikan pada subjek penelitian terlebih dahulu 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, kemudian dilakukan uji coba 

keterbacaan terbatas kepada lima orang siswa, untuk melihat keterbacaan soal-

soal tes. Kemudian dilanjutkan dengan ujicoba kepada siswa dengan melakukan 

tes. Setelah ujicoba dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis tes sebagai berikut. 

a. Validitas 

Suatu alat evaluasi disebut valid (absah atau sahih) apabila alat tersebut 

mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi (Suherman, 2003). Oleh 

karena itu, keabsahan tergantung pada sejauhmana ketepatan alat evaluasi itu 

dalam melaksanakan fungsinya.Validitas butir dari suatu tes adalah ketepatan 

mengukur yang dimiliki oleh sebutir soal (yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dari tes sebagai suatu totalitas) dalam mengukur apa yang seharusnya diukur 
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lewat butir soal tersebut. Sebuah butir soal dikatakan valid bila mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total. Penentuan tinggi rendahnya koefisien 

validitas instrumen penelitian menggunakan teknik korelasi product moment 

dengan menggunakan angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson (Arikunto, 

2015). 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

 [𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)
2
][𝑁 𝑌2 − ( 𝑌)

2
]

 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi  

X  : skor tiap butir soal 

Y  : jumlah skor total tiap butir 

N  : jumlah subjek 

 Dalam menentukan validitas butir soal yaitu dengan cara membandingkan 

koefisien validitas yang diperoleh (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ) pada rumus product moment dengan 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Besarnya 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Dilihat dari tabel  𝑟 product moment dimana taraf 

signifikansi (α) yang digunakan adalah 0,05 dan derajat kebebasan dk = n – 2       

= 35 – 2 = 33. 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka butir soal dikatakan valid  

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka butir soal  tidak valid 

Tolak ukur untuk menginterprestasikan derajat validitas digunakan kriteria 

Guilford (Suherman,2003) disajikan pada Tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Koefisien Korelasi 

Besarnya 𝒓𝒙𝒚 Interpretasi 

𝟎,𝟖𝟎 < 𝐫𝐱𝐲 ≤ 𝟏,𝟎𝟎 Validitas Sangat Tinggi 

𝟎,𝟔𝟎 < 𝐫𝐱𝐲 ≤ 𝟎,𝟖𝟎 Validitas Tinggi 

𝟎,𝟒𝟎 < 𝐫𝐱𝐲 ≤ 𝟎,𝟔𝟎 Validitas Sedang 

𝟎,𝟐𝟎 < 𝐫𝐱𝐲 ≤ 𝟎,𝟒𝟎 Validitas Rendah 

𝟎,𝟎𝟎 < 𝐫𝐱𝐲 ≤ 𝟎,𝟐𝟎 Validitas Sangat Rendah 

𝟎,𝟎𝟎 ≤ 𝐫𝐱𝐲 Tidak Valid 
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Perhitungan validitas untuk tiap butir soal dihitung dengan bantuan 

program Microsoft Excel 2013, hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C. Hasil uji validitas dapat diinterpretasikan pada Tabel 3.4 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Interpretasi Uji Validitas 

 No. Soal 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Klasifikasi Interpretasi 

Kemampuan 

Pemahaman 

1 0.669 

0.344 

Tinggi Valid 

2 0.549 Sedang Valid 

3 0.729 Tinggi Valid 
4 0.716 Tinggi Valid 

Kemampuan 

Komunikasi 

5 0.668 Tinggi Valid 
6 0.579 Sedang Valid 
7 0.700 Tinggi Valid 
8 0.659 Tinggi Valid 

Dari tabel 3.4 di atas terlihat bahwa untuk setiap nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 

0.344 maka dapat disimpulkan bahwa setiap butir soal dikatakan valid. Selain itu, 

dapat disimpulkan bahwa dua soal mempunyai klasifikasi sedang, sedangkan 

enam soal memiliki klasifikasi tinggi. Artinya setiap butir soal mampu 

mengevaluasi kemampuan yang dievaluasi. 

 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas suatu alat ukur atau alat evaluasi dimaksudkan sebagai suatu 

alat yang memberikan hasil yang tetap sama (konsisten). Hasil pengukuran itu 

relatif sama jika pengukurannya dilakukan pada subjek yang sama meskipun 

dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang 

berbeda pula (Suherman, 2003). Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien 

reliabilitas adalah rumus Cronbach’s Alpha (Arikunto, 2015). 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2   
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Keterangan: 

𝑟11 : reliabilitas instrumen 

 𝑠𝑖
2 : jumlah varians skor  tiap-tiap item 

𝑠𝑡
2 : varians total 

n        : banyaknya butir soal (item) 

Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas alat evaluasi 

digunakan kriteria menurut Guilford (Suherman, 2003). Penafsiran harga korelasi 

reliabilitas sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 

Klasifikasi Reliabilitas 

Besarnya 𝒓𝟏𝟏 Interpretasi 

𝟎,𝟖𝟎 < 𝒓𝟏𝟏 ≤ 𝟏,𝟎𝟎 Sangat Tinggi 

𝟎,𝟔𝟎 < 𝒓𝟏𝟏 ≤ 𝟎,𝟖𝟎 Tinggi 

𝟎,𝟒𝟎 < 𝒓𝟏𝟏 ≤ 𝟎,𝟔𝟎 Sedang 

𝟎,𝟐𝟎 < 𝒓𝟏𝟏 ≤ 𝟎,𝟒𝟎 Rendah 

𝒓𝟏𝟏 ≤ 𝟎,𝟐𝟎 Sangat Rendah 

Dari hasil pengolahan data uji instrumen dengan bantuan Program Anates 

4.0, hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C. Hasil uji 

reliabilitas diperoleh sebesar 0.86. Artinya  derajat reliabilitas instrumen ini 

termasuk kategori sangat tinggi. 

 

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda dari sebuah butir soal menyatakan seberapa jauh kemampuan 

butir soal tersebut mampu membedakan antara testi yang mengetahui jawabannya 

dengan benar dengan testi yang tidak dapat menjawab soal tersebut. Dengan kata 

lain, daya pembeda yakni soal yang mampu membedakan siswa yang 

berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Daya pembeda 

ditentukan dengan rumus (Sundayana, 2010): 

𝐷𝑃 =
𝑆𝐴 − 𝑆𝐵

𝐼𝐴
 

Keterangan : 

DP  : Daya pembeda  
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SA : Jumlah skor kelompok atas 

SB  : Jumlah skor kelompok bawah  

IA : Jumlah skor ideal kelompok atas  

Klasifikasi penafsiran daya pembeda yang digunakan menurut Suherman 

(2003) sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Besarnya 𝑫𝑷 Interpretasi 

𝟎,𝟕𝟎 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟏,𝟎𝟎 Sangat Baik 

𝟎,𝟒𝟎 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟎,𝟕𝟎 Baik 

𝟎,𝟐𝟎 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟎,𝟒𝟎 Cukup 

𝟎,𝟎𝟎 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟎,𝟐𝟎 Jelek 

𝑫𝑷 ≤ 𝟎,𝟎𝟎 Sangat Jelek 

Dari hasil pengolahan data uji instrumen dengan bantuan Program Anates 

4.0, hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C. Nilai untuk 

daya pembeda dapat diinterpretasikan pada Tabel 3.7 berikut ini. 

Tabel 3.7 

Interpretasi  Daya Pembeda 

 
No.Soal 

Besarnya 

𝑫𝑷 
Interpretasi 

Kemampuan 

Pemahaman 

1 0,29 Cukup 

2 0,22 Cukup 

3 0,33 Cukup 

4 0,23 Cukup 

Kemampuan 

Komunikasi 

5 0,29 Cukup 

6 0,22 Cukup 

7 0,28 Cukup 

8 0,22 Cukup 

Dari tabel 3.7 di atas dapat disimpulkan bahwa kedelapan soal mempunyai 

daya pembeda yang cukup. Artinya soal ini cukup untuk membedakan siswa yang 

pandai dan siswa yang lemah.  

 

d. Indeks Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficulty index). Indeks kesukaran butir adalah bilangan yang 

menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal. Semakin tinggi indeks kesukaran 

butir maka soal tersebut semakin mudah. Soal yang baik adalah soal tidak terlalu 
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mudah atau tidak terlalu sukar. Indeks kesukaran untuk soal uraian dapat dihitung 

dengan rumus (Sundayana, 2010). 

𝐼𝐾 =  
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵

𝐼𝐴 + 𝐼𝐵
 

Keterangan :  

IK  : Indeks kesukaran 

SA : Jumlah skor kelompok atas 

SB  : Jumlah skor kelompok bawah  

IA : Jumlah skor ideal kelompok atas  

IB : Jumlah skor ideal kelompok bawah 

 

Klasifikasi penafsiran indeks kesukaran yang digunakan menurut 

Suherman (2003) adalah : 

e. 
Tabel 3.8

 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Besarnya 𝑰𝑲 Interprestasi 

𝑰𝑲 = 𝟏,𝟎𝟎 Sangat Mudah 

𝟎,𝟕𝟎 < 𝑰𝑲 ≤ 𝟏,𝟎𝟎 Mudah 

𝟎,𝟑𝟎 < 𝑰𝑲 ≤ 𝟎,𝟕𝟎 Sedang 

𝟎,𝟎𝟎 < 𝑰𝑲 ≤ 𝟎,𝟑𝟎 Sukar 

𝑰𝑲 = 𝟎,𝟎𝟎 Terlalu Sukar 

Dari hasil pengolahan data uji instrumen dengan bantuan Program Anates 

4.0, hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C. Nilai untuk 

indeks kesukaran dapat diinterpretasikan pada Tabel 3.9 berikut ini. 

Tabel 3.9 

Interpretasi  Indeks Kesukaran 

 No. Soal Besarnya 𝑰𝑲 Interpretasi 

Kemampuan 

Pemahaman 

1 0,74 Mudah 

2 0,67 Sedang 

3 0,58 Sedang 

4 0,27 Sukar 

Kemampuan 

Komunikasi 

5 0,74 Mudah 

6 0,64 Sedang 

7 0,63 Sedang 

8 0,28 Sukar 

Dari tabel 3.9 diatas, dapat disimpulkan terdapat dua butir soal kategori 

mudah, empat butir soal kategori sedang dan dua butir soal kategori sukar. 
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Ringkasan hasil uji validitas, daya pembeda dan indeks kesukaran tiap 

butir soal disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.10 

Review Validitas, Daya Pembeda dan Indeks Kesukaran Tiap Butir Soal 

 No. Soal Validitas DP IK Keterangan 

Kemampuan 

Pemahaman 

1 Tinggi Cukup Mudah Dipakai 

2 Sedang Cukup Sedang Dipakai 

3 Tinggi Cukup Sedang Dipakai 

4 Tinggi Cukup Sukar Dipakai 

Kemampuan 

Komunikasi 

5 Tinggi Cukup Mudah Dipakai 

6 Sedang Cukup Sedang Dipakai 

7 Tinggi Cukup Sedang Dipakai 

8 Tinggi Cukup Sukar Dipakai 

 

 

 

3.5.2 Angket Skala Disposisi Matematis Siswa 

Angket skala disposisi matematis diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui perbandinga disposisi mateatis siswa antara kelas eksperimen dn 

kelas control. Angket yang digunakan memakai skala likert  dengan 4 item, yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). 

Pertanyaan-pertanyaan pada angket berisikan indikator disposisi matematis siswa, 

yaitu: (1) Kepercayaan diri dalam menyelesaikan masaah matematika, 

mengkomunikasikan ide-ide, dan memberikan alasan, (2) Fleksibilitas dalam 

mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba berbagai metode alternatif untuk 

memecahkan masalah, (3) Bertekad kuat untuk melaksanakan tugas-tugas 

matematik, (4) Ketertarikan, keingintahuan dan kemampuan untuk menemukan 

dalam mengerjakan matematika, (5) Kecenderungan untuk memonitor dan 

merefleksi proses berpikir dan kinerja diri sendiri, (6) Menilai aplikasi 

matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari, dan (7) 

Menghargai peran matematika baik sebagai alat maupun bahasa. 

Angket disposisi matematis terdiri dari dua pernyataan, yaitu pernyataan 

positif dan negatif. Pada pernyataan positif, pemberian skor yaitu sangat setuju 

(SS) diberi skor 4, setuju (S) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2, sangat 

tidak setuju (STS) diberi skor 1. Sedangkan pada pernyataan negatif, pemberian 
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skor yaitu sangat setuju (SS) diberi skor 1, setuju (S) diberi skor 2, tidak setuju 

(TS) diberi skor 3, sangat tidak setuju (STS) diberi skor 4. 

Sebelum digunakan sebagai salah satu instrumen dalam penelitian ini, 

pernyataan-pernyataan yang termuat di dalam angket dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing untuk mengecek kesesuaian konten dengan indikator yang 

terdapat pada kisi-kisi. Selanjutnya dilakukan uji keterbacaan terbatas kepada lima 

orang siswa untuk melihat keterbacaan soal-soal tes yang termuat di dalam 

angket. Dengan demikian, perbaikan instrumen hanya dilakukan terhadap struktur 

kalimat dari pernyataan-pernyataan agar lebih mudah dimengerti sisiwa. Angket 

disposisi matematis siswa dapat dilihat pada Lampiran B. 

 

 

 

3.5.3. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dengan 

guru yang terjadi selama proses pembelajaran matematika  Joyful Learning. Hal 

yang menjadi fokus dalam observasi adalah segenap interaksi siswa baik dengan 

guru maupun dengan bahan ajar yang dikembangkan. Untuk pedoman aktifitas 

guru disusun berdasarkan indikator-indikator yang harus muncul dalam Joyful 

Learning, sedangkan pedoman aktifitas siswa disusun berdasarkan keaktifan 

siswa dalam proses pemahaman dan komunikasi serta disposisi matematis yang 

muncul selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Lembar observasi dapat 

dilihat pada Lampiran B 

 

3.6. Prosedur Penelitian 

Secara garis besar, prosedur penelitian akan dilakukan dengan beberapa 

tahap, yakni: 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian yakni : 

a. Menyusun proposal penelitian dan seminar proposal. 
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b. Menetapkan pokok bahasan yang akan digunakan dalam penelitian, 

membuat instrumen dan bahan ajar penelitian, mengkonsultasikan 

instrumen dan bahan ajar penelitian kepada dosen pembimbing serta 

memperbaikinya. 

c. Mengurus surat ijin penelitian dan meminta izin penelitian ke salah satu 

SMP di Kota Bandung. 

d. Melakukan uji coba instrumen  kepada siswa yang telah memperoleh 

materi pembelajaran pada instrumen tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanakan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahapan 

sebagai berikut : 

a. Memberikan pretest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui kemampuan awal pemahaman matematis dan komunikasi 

matematis..  

b. Melaksanakan pembelajaran, siswa pada kelas eksperimen memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan Joyful Learning dan siswa pada kelas 

kontrol memperoleh pembelajaran konvensional. 

c.  Mengadakan observasi pada kelas eksperimen. 

d. Memberikan tes akhir berupa posttest kepada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

e. Membagikan angket disposisi matematis kepada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol  untuk mengetahui sikap siswa. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Mengumpulkan hasil data dari masing-masing kelas. 

b. Mengolah dan menganalisis hasil data yang diperoleh berupa nilai pretest, 

posttest dan angket skala disposisi matematis siswa. 

4. Tahap Pembuatan Kesimpulan 

Membuat kesimpulan dari data yang diperoleh mengenai peningkatan 

kemampuan pemahaman dan komunikasi serta disposisi matematis siswa. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 
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Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tes 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis serta angket skala disposisi 

matematis. Data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest kemampuan 

pemahaman dan komunikasi serta disposisi matematis siswa dianalisis secara 

statistik. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS 20.0 for windows dan 

Microsoft Excel 2007.  

Data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest kemampuan 

pemahaman dan komunikasi siswa kemudian dicari nilai gain ternormalisasi      

(N-Gain). Gain ternormalisasi digunakan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis. Data yang digunakan berasal 

dari data pretest dan postest kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis. 

Dalam menghitung gain ternormalisasi digunakan rumus berikut 

𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 <𝑔> =
 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 –  𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
 

(Meltzer, 2002) 

 

Interpretasi skor gain ternormalisasi (N-Gain) digunakan kriteria menurut 

Hake (1999) sebagai berikut. 

Tabel 3.11 

Klasifiksi Nilai Gain Ternormalisasi 

Skor N-Gain Interprestasi 

(<𝒈>)  ≥ 𝟎,𝟕 Tinggi 

𝟎,𝟑 ≤  (<𝒈>)  < 0,7 Sedang 

(<𝒈>)  < 0,3 Rendah 

 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan dalam menentukan 

pengujian kesamaan dua rata-rata yang akan diselidiki. Perumusan hipotesis untuk 

uji normalitas ini sebagai berikut: 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 
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Uji normalitas data indeks gain dilakukan dengan menggunakan uji 

Shapiro-Wilk. Kriteria pengujian dengan menggunakan taraf signifikansi 𝛼 = 5% 

adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, H0 ditolak. 

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05, H0 diterima. 

 

b. Uji Homogenitas  

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen 

dan kelas kontrol mempunyai varians yang homogen atau tidak. Uji homogenitas 

varians dilakukan dengan uji F atau Lavene’s test. Jika uji homogenitas varians 

menunjukan kedua sampel mempunyai varians yang homogen maka dilanjutkan 

dengan uji perbedaan dua rata-rata dengan menggunakan Uji-t, sedangkan unuk 

data yang berdistribusi normal tetapi tidak homogen maka pengujiannya 

menggunakan Uji-t’. 

Perumusan hipotesis untuk uji homogenitas varians adalah sebagai berikut: 

H0 :  Variansi pada tiap kelompok sama 

H1 :  Variansi pada tiap kelompok tidak sama 

 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 maka kriteria pengujian  

adalah: 

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, H0 ditolak. 

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05, H0 diterima.  

 

c. Uji Perbedaan Rata-Rata  

Selanjutnya, untuk hipotesis penelitian yang pertama sampai dengan 

hipotesis penelitian yang keempat, Uji yang digunakan adalah uji perbedaan satu 

pihak. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 :    e ≤ k 

H1 :    e > k 

Keterangan : 
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e     :    Rata-rata N-gain nilai kemampuan pemahaman/kemampuan komunikasi 

matematis kelas eksperimen 

k     :    Rata-rata N-gain nilai kemampuan pemahaman/kemampuan komunikasi 

matematis kelas kontrol 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 maka kriteria pengujian  

adalah: 

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, H0 ditolak. 

b) Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05, H0 diterima.  

Untuk menjawab hipotesis tersebut, jika berdasarkan hasil uji normalitas 

diperoleh kesimpulan bahwa data sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal dan kedua kelompok data merupakan homogen, maka dilakukan uji-t, 

Selanjutnya jika data sampel berasal dari populasi yang variansnya tidak homogen 

maka dilanjutkan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji t’. Sedangkan jika 

data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal maka 

selanjutnya tidak dilakukan uji homogenitas dan kemudian menggunakan uji 

statistik non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney U. 

Untuk hipotesis penelitian yang kelima, data yang diperoleh merupakan 

data ordinal yang diperoleh dari hasil angket skala disposisi matematis. Data 

terlebih dahulu diubah menjadi skala interval dengan Method of Successive 

Interval (MSI).  

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 :    e ≤ k 

H1 :    e > k 

Keterangan : 

e     :       Rata-rata data hasil konversi MSI pada skala disposisi matematis kelas  

eksperimen 

k     :       Rata-rata data hasil konversi MSI pada skala disposisi matematis kelas 

kontrol 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 maka kriteria pengujian  

adalah: 

a) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, H0 ditolak. 
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b) Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ 0,05, H0 diterima.  

Untuk menjawab hipotesis tersebut, jika berdasarkan hasil uji normalitas 

diperoleh kesimpulan bahwa data sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal dan kedua kelompok data merupakan homogeny, maka dilakukan uji-t, 

Selanjutnya jika data sampel berasal dari populasi yang variansnya tidak homogen 

maka dilanjutkan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji t’. Sedangkan jika 

data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal maka 

selanjutnya tidak dilakukan uji homogenitas dan kemudian menggunakan uji 

statistik non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara garis besar, analisis data yang digunakan tergambar pada diagram 

di bawah ini. 
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Diagram 3.1 Analisis Data 


