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BAB III  

METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis dan mengetahui mathematical problem-solving beliefs serta 

respon siswa setelah belajar dengan model pembelajaran Knisley. Untuk 

mengakomodir tujuan tersebut, diperlukan metode penelitian yang memberi ruang 

kepada peneliti untuk melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif sehingga 

metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian campuran (mix method). 

Pada level umum, metode campuran dianggap baik karena metode ini dapat 

meminimalkan batasan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sementara 

pada level prosedural metode campuran merupakan strategi yang bermanfaat 

untuk mendapatkan pemahaman akan rumusan masalah yang lebih lengkap 

(Creswell, 2016). Hal ini disepakati oleh Green dan Caracelli (dalam Craswell, 

2016) yang menyebutkan bahwa akses yang dilakukan peneliti terhadap data 

kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian dapat memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan gambaran hasil penelitian yang lebih kompleks. 

Metode penelitian campuran adalah suatu prosedur pengumpulan dan 

analisis data dengan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu 

penelitian untuk memahami dan menjawab permasalahan atau rumusan penelitian 

(Creswell, 2015). Metode ini merupakan metode baru yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan peneliti yang tidak bisa mengakses hanya salah satu dari 

aktifitas penelaahan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Aktivitas 

kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian campuran ini bukan merupakan dua 

aktifitas yang terpisah namun dapat berupa kegiatan merging (menyatukan), 

connecting (menghubungkan), building (membangun), atau embedding 

(menanamkan). Adapun dalam penelitian ini, kegiatan pengolahan data dengan 

metode campuran yang digunakan adalah untuk membangun suatu hubungan 

(connecting). 
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B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

sequential explanatory. Ciri dari suatu desain penelitian sequential explanatory 

terdapat pada metode penelitian campuran dengan pengumpulan dan analisis data 

kuantitatif dilakukan pada tahap pertama kemudian diikuti dengan pengumpulan 

dan analisis data kualitatif pada tahap kedua (Sugiyono, 2016) dengan data 

kuantitatif dan kualitatif dianalisis secara terpisah (Creswell, 2016). Hal yang 

menarik dalam desain ini adalah hasil-hasil penelitian kuantitatif dapat digunakan 

untuk menggiring sampel penelitian kualitatif yang lebih khusus untuk 

mendapatkan suatu data penelitian yang utuh. Selanjutnya, interpretetasi hasil dan 

pembahasan penelitian bisa dilakukan dengan mengikuti hasil kuantitatif pada 

fase pertama. Perbandingan atau penggabungan data kuantitatif dan kualitatif 

secara langsung dalam pelaksanaan desain penelitian ini adalah sesuatu yang 

harus dihindarkan karena sampel yang mengerucut pada data kualitatif tidak dapat 

menyeimbangi sampel yang lebih luas pada data kuantitatif (Creswell, 2016). 

Adapun desain penelitian sequential explanatory disajikan pada diagram berikut. 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian Sequential Explanatory  

(Lestari &Yudhanegara, 2015) 

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Terdapat dua fase dalam penelitian ini, sehingga pengambilan sampel 

terdiri dari sampel pada fase kuantitatif dan kualitatif. Pada fase kuantitatif 

populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII tahun ajaran 2016/2017 

semester genap di salah satu SMP Negeri di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa 

Barat dengan sampel penelitian terdiri dari dua kelas yang dipilih berdasarkan 

teknik purposive sampling. Dua kelas tersebut dipilih secara acak untuk 

menentukan satu kelas yang menjadi kelas eksperimen, dan satu kelas sebagai 

kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapatkan pembelajaran 
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matematika dengan model pembelajaran Knisley, sedangkan kelas kontrol adalah 

kelas yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. 

Pada kelas eksperimen diberikan pretes, pembelajaran dengan model 

pembelajaran Knisley kemudian postes sementara pada kelas kontrol diberikan 

pretes, pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional kemudian postes 

dengan soal postes setara dengan soal yang diberikan pada saat pretes.  

Pengambilan sampel yang dilakukan pada fase kualitatif terbagi dalam dua 

cara yakni: Pertama, teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan data 

angket mathematical problem-solving beliefs, angket skala sikap dan data lembar 

observasi adalah teknik sampling homogen (Creswell, 2016) karena peneliti 

mengambil sampel secara purposive dengan kesamaan ciri khas penentu yakni 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran Knisley (siswa 

kelas eksperiman). Kedua, teknik sampling yang digunakan untuk mendapatkan 

data wawancara adalah teknik sampling kasus ekstrim karena peneliti hanya 

mewawancarai siswa yang mendapatkan skor yang tinggi, siswa yang mendapat 

skor yang rendah, siswa yang mendapatkan peningkatan skor yang tertinggi dan 

terendah serta siswa yang aktif di kelas hingga memungkinakan mendapatkan 

skor yang tinggi namun pada postes mendapatkan nilai yang rendah.   

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini terdiri atas instrumen tes 

kemampuan pemecahan masalah matematis sebagai alat pengumpul data 

kuantitatif dan instrumen nontes yakni lembar observasi, pedoman wawancara, 

dan dua jenis angket sebagai alat pengumpul data kualitatif. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut. 

1. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Pencapaian dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

pada penelitian ini diukur melalui pretes dan postes sebelum dan setelah 

pembelajaran. Suatu paket tes terdiri atas soal-soal uraian yang memuat indikator 

sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam Kurikulum 2006 dengan 

indikator soal yang dibuat berdasarkan  indikator kompetensi kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Adapun rubrik skoringnya diadaptasi dari the 
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analytic scoring scale yang dikemukakan oleh Charles, Lester dan O’Daffer 

(dalam Rosli, Goldsby dan Capraro, 2013) sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Rubrik Skoring Soal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Skor Memahami 

Masalah 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Masalah 

Melaksanakan 

Rencana 

Penyelesaian 

Masalah 

Memeriksa 

Kembali 

0 Tidak 

menunjukkan 

pemahaman 

terhadap soal 

dengan tidak 

sama sekali 

menyajikan 

data yang 

diketahui, 

ditanyakan 

atau salah 

sama sekali 

dalam 

menginterpret

asikan soal 

Tidak ada rencana Tidak 

melakukan 

perhitungan 

Tidak ada 

pemeriksaan 

jawaban atau 

tidak ada 

keterangan 

sama sekali 

1 Salah 

menginterpret

asikan 

sebagian soal 

atau 

mengabaikan 

kondisi soal 

Membuat rencana 

pemecahan 

masalah matematis 

yang tidak relevan 

Melaksanakan 

proses 

pelaksanaan 

rencana yang 

benar dan 

dimungkinkan 

memperoleh 

jawaban benar, 

tetapi salah 

perhitungan 

Ada 

pemeriksaan 

tetapi tidak 

tuntas 

2 Memahami 

masalah 

secara 

lengkap 

Membuat rencana 

yang benar tapi 

belum lengkap 

Melakukan 

proses yang 

benar dan 

mendapatkan 

hasil yang 

benar 

Terdapat 

pemeriksaan 

untuk 

mengecek 

kebenaran 

jawaban dan 

proses  

3  Membuat rencana 

yang benar tapi 

mengarah pada 

solusi yang salah 

  

4  Membuat rencana 

yang benar dan 

mengarah pada 

solusi yang benar 

  

 Skor Ideal= 2 Skor Ideal= 4 Skor Ideal= 2 Skor Ideal = 2 
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2. Lembar Observasi  

Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

kesesuaian antara proses pembelajaran dengan RPP yang telah dibuat, serta 

kesesuaian antara proses pembelajaran dengan tahapan pembelajaran Knisley 

yang harus diterapkan selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun yang 

bertindak sebagai pengamat adalah seseorang yang memahami alur pembelajaran 

dengan model pembelajaran Knisley. 

3. Angket Skala Sikap 

Ruseffendi (2005) mendefinisikan skala sikap sebagai  skala yang 

dipergunakan untuk mengukur sikap seseorang. Artinya, skala sikap dapat pula 

diartikan sebagai skala yang berkenaan dengan apa yang seseorang percayai, 

hayati, dan rasakan. Angket dalam penelitian ini diberikan kepada kelas 

eksperimen untuk mengetahui kecenderungan mathematical problem solving 

beliefs siswa setelah belajar dengan model pembelajaran Knisley pada 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Knisley. 

Angket respons dan mathematical problem-solving beliefs siswa dianalisis 

dengan menggunakan Skala Likert yang mempunyai gradasi sangat positif sampai 

sangat negatif. Derajat penilaian siswa terhadap pernyataan di bagi ke dalam 

empat kategori yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat 

Tidak Setuju (STS). Masing-masing apabila diubah ke dalam bentuk skoring 

berturut-turut menjadi 5, 4, 2, 1 untuk pernyataan positif dan kebalikannya untuk 

pernyataan negatif. 

4. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap siswa di kelas eksperimen dengan kasus-

kasus tertentu yakni siswa yang memiliki nilai tinggi, siswa yang memiliki nilai 

rendah, siswa yang memiliki peningkatan nilai tertinggi, siswa yang memiliki 

peningkatan terendah dan siswa yang memiliki respon yang baik serta aktif 

selama proses pembelajaran dengan model Knisley akan tetapi memperoleh nilai 

yang kurang memuaskan saat tes. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang terdiri atas sembilan pertanyaan terbuka terkait 

kegiatan pembelajaran, kesulitan yang siswa alami kesan-kesan, dll. 
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E. Uji Coba Instrumen  

Uji coba instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematis, angket 

respon dan angket mathematical problem-solving belief  pada siswa diluar sampel 

penelitian dilaksanakan sebelum penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yaitu 

untuk melihat validitas kriterium butir soal, reliabilitas, indeks kesukaran dan 

daya pembeda untuk soal tes serta validitas dan reliabilitas untuk angket skala 

sikap mathematical problem-solving beliefs dan respons. Uji coba instrumen 

dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek berikut. 

a. Uji Validitas Instrumen Tes 

Suatu alat evaluasi disebut valid apabila alat tersebut mampu 

mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi (Suherman, 1990, hlm. 135). Oleh 

karena itu, keabsahannya  tergantung pada sejauh mana ketepatan alat evaluasi itu 

dalam melaksanakan fungsinya. Terdapat dua jenis validitas yakni validitas 

teoritik dan validitas empirik. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

• Validitas Teoritik 

Suherman (1990) mengungkapkan bahwa validitas teoritik adalah validitas 

instrumen yang didapatkan berdasarkan pertimbangan teoritik atau logika. 

Validitas teoritik terdiri atas validitas isi dan validitas muka. Validitas isi adalah 

validitas yang berkaitan dengan kesesuaian antara isi tes dengan materi yang akan 

diujikan kepada siswa baik per butir soal maupun keseluruhan (Ruseffendi, 2005). 

Sementara itu, validitas muka diartikan sebagai validitas tampilan soal yang 

disajikan ditinjau dari pemilihan dan penyusunan kata yang  jelas maknanya serta 

tampilan gambar atau tabel yang bisa dipahami siswa (Ruseffendi, 2005). 

Sebelum instrumen tes digunakan, terlebih dahulu dilakukan diskusi 

dengan pembimbing selaku ahli terkait validitas isi dan validitas muka dari 

instrumen tes yang akan dilakukan. Selanjutnya peneliti juga meminta 

pertimbangan guru di sekolah tempat uji coba instrumen dan mahasiswa 

Pascasarjana UPI pada Prodi Pendidikan Matematika untuk mengecek 

keterbacaan soal. 
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• Validitas Empirik  

Validitas empirik adalah validitas soal yang didasarkan pada hasil tes soal 

secara empirik yang kemudian disandarkan pada kriteria tertentu (Suherman, 

1990). Cara menentukan tingkat (indeks) validitas kriterium ini dengan 

menghitung koefisien korelasi antara alat butir soal yang akan diketahui 

validitasnya dengan skor total. Makin tinggi koefisien korelasinya makin tinggi 

pula validitas alat ukur tadi. Koefisien korelasi yang akan dihitung ini 

menggunakan rumus korelasi product-moment dari Karl Pearson (Suherman, 

2003: 120), adapun rumusnya adalah 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−∑(𝑥)(𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2]
, 

Keterangan:  

𝒓𝒙𝒚 : koefisien korelasi tiap butir soal 

𝒏  : banyaknya responden 

∑ 𝒙  : jumlah skor tiap butir soal 

∑ 𝒚  : jumlah skor total 

∑ 𝒙𝒚 : jumlah hasil kali x dan y 

(∑x2) : jumlah kuadrat skor tiap butir soal 

(∑y2) : jumlah kuadrat skor total 

Koefisien korelasi ini selanjutnya dikategorikan ke dalam klasifikasi koefisien 

korelasi (koefisien validitas) menurut Guilford (Suherman, 2003, hlm. 113) 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Kriteria Validitas Instrumen 

Koefisien Validitas Kategori 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 Rendah 

0,00 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Sangat rendah 

𝑟𝑥𝑦 < 0,00 Tidak valid 

Selain mengetahui kategori dari tiap butir soal yang telah diketahui 

koefisien korelasinya, perlu dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah nilai 

koefisien korelasi yang didapat signifikan (dapat digeneralisasi) atau tidak. 

dengan membadingkan nilai rxy dengan nilai r tabel untuk α = 0,05 dan n=35, 
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dalam hal ini didapatkan nilai r= 0,334 (berdasarkan tabel r Product Moment) 

dengan kriteria pengambilan kesimpulan sebagai berikut. (Sugiyono, 2002, hlm. 

215) 

a. Jika rhitung ≤ rtabel maka soal dinyatakan tidak valid 

b. Jika rhitung > rtabel maka soal dinyatakan valid 

Perhitungan dengan bantuan Software Anates V4 terhadap hasil uji coba 

instrumen pretes dan postes tipe uraian yang memuat enam soal pada masing-

masing paketnya di kelas IX salah satu SMPN di Ciamis diperoleh hasil validitas 

yang disajikan pada Tabel 3.3 dan 3.4 di bawah ini. 

Tabel 3.3. Data Hasil Uji Instrumen Validitas Butir Soal Pretes 

No. 

Soal 
rxy rtabel  Interpretasi Kategori 

1. 0,729 0,334 Valid Tinggi 

2. 0,671 0,334 Valid Sedang 

3. 0,810 0,334 Valid Tinggi 

4. 0,749 0,334 Valid Tinggi 

5. 0,227 0,334 Tidak Valid Rendah 

6. 0,661 0,334 Valid Sedang 

 

Tabel 3.4 Data Hasil Uji Instrumen Validitas Butir Soal Postes 

No. 

Soal 
rxy rtabel Interpretasi Kategori 

1. 0,248 0,334 Tidak Valid Rendah 

2. 0,835  0,334 Valid Tinggi 

3. 0,762  0,334 Valid Tinggi 

4. 0,618  0,334 Valid Sedang 

5. 0,802  0,334 Valid Tinggi 

6. 0,577 0,334 Valid Sedang 

  

 Tabel 3.4 di atas menyatakan bahwa soal nomor 5 tidak valid sehingga 

peneliti melakukan revisi terhadap soal tersebut. Selain itu, untuk menghindari 

kurangnya waktu pada saat pretes dan postes maka peneliti memutuskan untuk 

membuat paket soal pemecahan masalah yang terdiri dari lima soal yakni soal 

nomor 1, 2, 3, 5 dan 6 dengan perubahan untuk soal nomor lima (tersedia dalam 

lampiran). Hal ini telah mendapat persetujuan dari pembimbing yang didasarkan 

pada pertimbangan waktu yang tersedia yakni dua jam pelajaran di setiap 
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pertemuan (2 × 40 menit) yang tidak cukup untuk mengerjakan 6 soal yang telah 

disiapkan sehingga peneliti harus meminta waktu (jam pelajaran guru lain setelah 

pembelajaran matematika berlangsung). Pemilihan kelima soal ini juga didasarkan 

pada pertimbangan mengenai nomor satu dan empat yang memuat materi yang 

sama yakni mengenai balok sehingga peneliti memutuskan memodifkasi soal 

nomor satu  dan empat menjadi satu butir soal saja di nomor satu. Adapun butir 

soal yang digunakan untuk postes disesuaikan dengan soal pretes. Hanya saja, 

karena butir soal instrumen postes pada nomor satu  validitasnya rendah maka 

peneliti memodifikasi soal tersebut dengan menambahkan keterangan yang 

diketahui dalam soal. 

 

b. Reliabilitas 

Alat evaluasi disebut reliabel jika hasil pengukuran suatu alat evaluasi itu 

sama atau relatif tetap, tidak terpengaruh oleh subjeknya maupun kondisinya  

(Suherman, 1990, hlm. 167). Istilah relatif tetap disini dimaksudkan tidak tepat 

sama tetapi mengalami perubahan yang tak berarti atau tak signifikan dan bisa 

diabaikan. Perubahan hasil evaluasi ini disebabkan adanya unsur pengalaman dari 

peserta tes dan kondisi lainnya (Suherman, 1990, hlm. 134). Untuk mencari 

koefisien bentuk soal uraian digunakan rumus Cronbach Alpha, yaitu : 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ) 

dengan 

𝑟11        = koefisien reliabilitas 

 𝑛 = banyak butir soal (item), 

 ∑ 𝑠𝑖
2 = jumlah varians skor setiap item, dan 

𝑠𝑡
2   = varians skor total. 

Rumus untuk menghitung varians (Suherman, 1990, hlm. 183) adalah: 

      s2= 
∑𝑥2−

(∑𝑥)2

𝑛

𝑛
 

Interpretasi yang digunakan untuk koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut, 

(Suherman, 2003, hlm. 161). 
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Tabel 3.5 Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Koefisien reliabilitas (𝒓𝟏𝟏) Kategori 

𝑟11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ 𝑟11 < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ 𝑟11 < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ 𝑟11 < 0,90 Tinggi 

0,90 ≤ 𝑟11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

 

Hasil uji coba instrumen pretes dan postes berdasarkan perhitungan 

menggunakan software SPSS 22 untuk perhitungan reliabilitas dengan rumus 

Cronbach Alpha disajikan dalam tabel berikut.  

Tabel 3.6 Reliabilitas Hasil Uji Instrumen Pretes 

Cronbach's Alpha 

N of 

Items 

0,733 6 

 

  Tabel 3.7 Reliabilitas Hasil Uji Instrumen Postes 

Cronbach's Alpha 

N of 

Items 

0,748 6 

Tabel 3.6 dan 3.7 di atas menyatakan bahwa reliabilitas soal pretes adalah 

0,733 artinya reliabilitas tinggi dan reliabilitas postes 0,748 yang artinya 

reliabilitasnya juga tinggi. Hal ini berarti soal yang dibuat sudah baik dan mampu 

mengukur kemampuan siswa karena tidak terpengaruh oleh kondisi testi. 

 

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda dari sebuah butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan antara testi yang mengetahui 

jawaban soal  tersebut dengan benar dengan testi yang tidak dapat menjawab soal 

tersebut (Suherman, 1990, hlm. 200). Rumus untuk menentukan daya pembeda 

soal tipe uraian adalah 

 𝐷𝑃 =
�̅�𝐴−�̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
 

dengan   �̅�𝐴 = rerata skor dari siswa kelompok atas yang menjawab benar untuk 

butir soal yang dicari daya pembedanya, 
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 �̅�𝐵 = rerata skor dari siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

untuk butir soal yang dicari daya pembedanya, dan 

               SMI= skor maksimal ideal (bobot). 

Jumlah data untuk penelitian biasanya lebih dari 30, maka kelompok ini 

termasuk pada kelompok besar. Oleh karena itu perhitungan daya pembeda cukup 

diambil 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah (Suherman, 1990, hlm. 

206) 

Klasifikasi interpretasi yang digunakan untuk daya pembeda adalah 

sebagai berikut, (Suherman, 2003, hlm. 161). 

Tabel 3.8. Kriteria Daya Pembeda 

 

                 

 

 

 Berdasarkan perhitungan dengan bantuan software Anates V4 tipe uraian 

diperoleh hasil daya pembeda untuk butir masing-masing skor. Hasil daya 

pembeda masing-masing soal disajikan dalam  di bawah ini. 

Tabel 3.9 Hasil Uji Instrumen untuk Daya Pembeda Tiap Butir Soal Pretes 

No. Soal Daya Pembeda Kategori 

1. 0,319 Cukup 

2. 0,486 Baik 

3. 0,486 Baik 

4. 0,527 Baik 

5. 0,097 Jelek 

6. 0,388 Cukup 

 

Tabel 3.10 Hasil Uji Instrumen untuk Daya Pembeda Tiap Butir Soal Postes 

No. Soal Daya Pembeda Kategori 

1. 0,125 Jelek 

2. 0,652 Baik 

3. 0,444 Baik 

4. 0,388 Cukup 

5. 0,708 Baik 

6. 0,347 Cukup 

Daya Pembeda (DP) Kategori 

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 
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 Tabel 3.9 menyatakan bahwa daya pembeda soal nomor 5 jelek sehingga 

soal tersebut dirubah. Hal yang sama juga terjadi pada soal postes nomor 1 yang 

daya pembedanya jelek. Untuk memperbaiki butir soal nomor 1 pada postes, 

peneliti memodifikasi soal dengan menambah data yang diketahui 

 

d. Indeks Kesukaran 

Derajat kesukaran suatu butir soal dinyatakan dengan bilangan yang 

disebut indeks kesukaran  (Suherman, 1990, hlm. 212). Suatu soal dapat dikatakan 

baik apabila soal tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang 

terlalu mudah tidak merangsang testi untuk berusaha memecahkannya. 

Sebaliknya, soal yang terlalu sukar dapat membuat testi menjadi putus asa 

memecahkannya (Suherman, 1990, hlm. 168-169).  

Rumus untuk menentukan indeks kesukaran soal tipe uraian adalah 𝐼𝐾 =

�̅�

𝑆𝑀𝐼
,     dengan    �̅�     = rerata skor dari siswa yang menjawab benar, dan 

                                  SMI = Skor Maksimal Ideal (Bobot).  

Klasifikasi indeks kesukaran tiap utir soal (Suherman, 2003, hlm. 170) adalah 

sebagai berikut.  

Tabel 3.11. Kriteria Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran (IK) Kategori 

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 perhitungan menggunakan bantuan software Anates V4 

diperoleh indeks kesukaran untuk butir masing-masing skor pretes dan postes 

disajikan pada tabel  berikut. 

Tabel 3.12 Hasil Uji Instrumen Indeks Kesukaran Tiap Butir Soal Pretes 

No. Soal Indeks Kesukaran Kategori 

1. 0,493 Sedang 

2. 0,506 Sedang 

3. 0,451 Sedang 

4. 0,569 Sedang 

5. 0,243 Sukar 
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6. 0,416 Sedang 

Tabel 3.13 Hasil Uji Instrumen Indeks Kesukaran Tiap Butir Soal Postes 

No. Soal Indeks Kesukaran Kategori 

1. 0,451 Sedang 

2. 0,576 Sedang 

3. 0,500 Sedang 

4. 0,458 Sedang 

5. 0,590 Sedang 

6. 0,340 Sedang 

 

Rekapitulasi hasil uji coba soal pretes kemampuan pemecahan masalah 

matematis disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.14 
Rekapitulasi Hasil Uji Coba Soal Pretes 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

 

No. 

Soal 
Validitas Daya Pembeda 

Indeks 

Kesukaran 
Reliabilitas 

1. 0,729 (Tinggi) 0,319 (Cukup) 0,493 (Sedang) 

0,733 

(Tinggi) 

2. 0,671 (Sedang) 0,486 (Baik) 0,506 (Sedang) 

3. 0,810 (Tinggi) 0,486 (Baik) 0,451 (Sedang) 

4. 0,749 (Tinggi) 0,527 (Baik) 0,569 (Sedang) 

5. 0,227 (Sangat rendah) 0,097 (Jelek) 0,243 (Sukar) 

6. 0,661 (Tinggi) 0,388 (Cukup) 0,416(Sedang) 

 

Tabel 3.15 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Soal Postes  

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

No. 

Soal 
Validitas 

Daya 

Pembeda 

Indeks 

Kesukaran 
Reliabilitas 

1. 0,248 (Rendah) 0,125 (Jelek) 0,454 (Sedang) 

0,748  

 (Tinggi) 

2. 0,835 (Sangat tinggi) 0,652 (Baik) 0,576 (Sedang) 

3. 0,762 (Tinggi) 0,444 (Baik) 0,500 (Sedang) 

4. 0,618 (Tinggi) 0,388 (Cukup) 0,458 (Sedang) 

5. 0,802 (Sangat tinggi) 0,708 (Baik) 0,59 (Sedang) 

6. 0,577 (Tinggi) 0,347 (Cukup) 0,343 (Sedang) 

 

e. Uji Validitas Skala 

Uji validitas skala adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

skala yang dibuat mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi atau 

tidak. Validitas skala diuji menggunakan bantuan software SPSS 22  dengan 

menguji koefisien korelasi product moment Pearson. Seperti yang telah 
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dipaparkan sebelumnya, angket yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah angket skala Likert dengan kriteria penilaian 5, 4, 2, 1 untuk pernyataan 

positif dan 1, 2, 4, 5 untuk pernyataan negatif. Berdasarkan angket skala Likert 

ini, didapatkan data hasil uji skala respon siswa dan skala mathematical problem-

solving belief siswa dalam bentuk data ordinal (Kadir, 2015).  

Uji validitas skala dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 

22 dengan terlebih dahulu perlu dilakukan perubahan data hasil uji skala yang 

berbentuk data ordinal ke dalam bentuk interval menggunakan Method of 

Succesive Interval (MSI) dengan bantuan software Xlstat pada MS. Excel. Setelah 

data diubah ke dalam bentuk data interval selanjutnya dilakukan pengolahan data 

menggunakan software SPSS 22 yang kemudian diuji signifikansinya dengan 

membandingkan nilai rxy dengan rtabel Pearsoan yakni r=0,339 untuk hasil uji 

skala respon siswa karena jumlah siswa (n)=34 dan α=0,05 serta r=0,334 untuk 

hasil uji coba skala mathematical problem-solving beliefs siswa karena jumlah 

siswa (n)=35 dan α=0,05 dengan kriteria sebagai berikut (Sugiyono, 2002, hlm. 

215). 

c. Jika rhitung ≤ rtabel maka butir pernyataan tidak valid 

d. Jika rhitung > rtabel maka butir pernyataan valid 

Interpretasi hasil uji coba skala disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 3.16 Data Hasil Uji Validitas Butir Skala Respon Siswa 

Pernyataan Koefisien Korelasi 

(rxy) 

Interpretasi 

1 0,596 Valid 

2 0,835 Valid 

3 0,520 Valid 

4 0,571 Valid 

5 0,564 Valid 

6 0,554 Valid 

7 0,775 Valid 

8 0,579 Valid 

9 0,301 TidakValid 

10 0,179 Tidak Valid 

11 0,307 Tidak Valid 

12 0,776 Valid 

13 0,506 Valid 

14 0,449 Valid 

15 0,410 Valid 
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16 0,331 Tidak Valid 

 

Tabel 3.17 

Data Hasil Uji Validitas  

Butir Skala Mathematical Problem-Solving Belief Siswa 

 

Pernyataan Koefisien Korelasi 

(rxy) 

Interpretasi 

1 0,651 Valid 

2 0,483 Valid 

3 0,470 Valid 

4 0,756 Valid 

5 0,462 Valid 

6 0,669 Valid 

7 0,229 Tidak Valid 

8 0,251 Tidak Valid 

9 0,691 Valid 

10 0,572 Valid 

11 0,253 Tidak Valid 

12 0,167 Tidak Valid 

13 0,377 Valid 

14 0,619 Valid 

15 0,270 Tidak Valid 

16 0,642 Valid 

17 0,510 Valid 

18 0,231 Tidak Valid 

19 0,193 Tidak Valid 

20 0,522 Valid 

21 0,384 Valid 

22 0,516 Valid 

23 0,396 Valid 

24 0,588 Valid 

25 0,336 Valid 

26 0,309 Tidak Valid 

27 0,198 Tidak Valid 

28 0,710 Valid 

29 0,749 Valid 

30 0,466 Valid 

 

Instrumen skala sikap siswa butir skala nomor 9, 10, 11 berdasarkan Tabel 

3.16 di atas tidak valid sehingga ketiga soal ini perlu diperbaiki karena jika 

dikurangi maka butir pernyataan terlalu sedikit. Adapun perbaikannya 

dicantumkan dalam lampiran tesis ini. Sementara itu, butir skala mathematical 

problem-solving beliefs siswa tidak valid pada nomor 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 26, 
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27. Oleh karena itu, hanya 20 butir skala yang digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun rincian butir skala yang digunakan dan dihapuskan dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

e.  Reliabilitas Skala  

Perhitungan terhadap koefisien reliabilitas skala dilakukan untuk melihat 

keajegan dari skala yang dibuat. Perhitungan koefisien reliabilitas dilakukan 

menggunakan software SPSS 22 dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha 

karena data yang digunakan adalah data interval hasil pengubahan dari data 

ordinal melalui metode MSI. Adapun hasil pengolahan data menggunakan 

software SPSS 22 untuk skala respon siswa dan skala mathematical proble-solving 

beliefs siswa disajikan dalam tabel  berikut. 

Tabel 3.18. Reliabilitas Skala Respon Siswa 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,818 16 

 

Tabel 3.19. Reliabilitas Skala  

Mathematical Problem-Solving Beliefs Siswa 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,868 30 

Reliabilitas hasil uji coba skala respons siswa berdasarkan Tabel 3.18 di 

atas mendapatkan hasil 0,818, artinya reliabilitas sangat tinggi (berdasarkan tabel 

kriteria dari Suherman). Sementara itu, angket skala mathematical problem-

solving beliefs siswa mendapatkan hasil  0,868, artinya reliabilitas sangat tinggi. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penyusunan dan pengumpulan data dilakukan berdasarkan data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data kuantitatif diambil sejak tahap pretes dilakukan di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya dilakukan kegiatan pembelajaran atau 

perlakuan masing-masing di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data kuantitatif 

akhir didapat dari data hasil postes di kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Sementara itu, data kualitatif didapat dari lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa yang diisi oleh observer, hasil wawancara, serta angket mathematical 
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problem-solving beliefs siswa dan angket respon siswa terhadap model 

pembelajaran Knisley di kelas eksperimen. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

Pengolahan dan analisis terhadap data-data yang ada dilakukan setelah 

semua data dikumpulkan. Pada analisis data ini, akan dianalisis kedua jenis data 

yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil 

pretes dan postes. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari angket mathematical 

problem-solving beliefs, angket respons siswa terhadap model pembelajaran 

Knisley, lembar observasi dan hasil wawancara. Namun, sebelum membahas lebih 

jauh mengenai teknik analisis data, terlebih dahulu data perlu dikategorikan 

berdasarkan kategori kemampuan awal matematis siswa (KAM).  

Kemampuan awal matematis (KAM) adalah serangkaian pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa sebelum siswa tersebut mengikuti mata pelajaran yang 

akan diberikan (Astuti, 2015). Artinya, kemampuan awal matematika berkaitan 

erat dengan pengetahuan prasyarat siswa sebelum mendapatkan materi pada 

penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun dalam penelitian kali ini data KAM 

siswa diperoleh dari nilai rata-rata siswa kelas eksperimen pada ulangan harian 

materi prasyarat dari topik yang diteliti (Lestari, & Yudhanegara, 2015) 

Lestari & Yudhanegara (2015) mengkategorikan siswa ke dalam 

kelompok tinggi, sedang dan rendah berdasarkan nilai rata-rata (�̅�) dan 

simpangan baku (s) pada Tabel 3.20 . Selanjutnya, pembahasan dilakukan untuk 

membahas mengenai teknik analisis data secara kuantitatif dan kualitatif pada 

pemaparan berikut. 

Tabel 3.20. Kriteria Kemampuan Awal Siswa 

Formula Kriteria 

𝐾𝐴𝑀 ≥ �̅� + 𝑠 Siswa kelompok tinggi 

�̅� − 𝑠 < 𝐾𝐴𝑀 < �̅� + 𝑠 Siswa kelompok sedang 

𝐾𝐴𝑀 ≤ �̅� − 𝑠 Siswa kelompok rendah 

 

1. Analisis Data Kuantitatif Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah memperoleh 
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pembelajaran dengan model pembelajaran Knisley pada kelas eksperimen 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada kelas kontrol atau untuk menjawab 

rumusan masalah pertama. Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 22.0. Berikut ini 

adalah penjelasan mengenai analisis data hasil tes untuk menjawab rumusan 

masalah yang pertama, kedua dan ketiga. 

a. Analisis Data Pretes 

Perhitungan terhadap deskripsi data yang meliputi rata-rata, simpangan 

baku, nilai maksimum, dan nilai minimum dilakukan sebelum melakukan 

pengujian terhadap data hasil pretes. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

gambaran mengenai data yang akan diuji. 

1) Uji Normalitas Data Pretes 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data skor pretes 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak (Lestari & 

Yudhanegara, 2015). Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS versi 22.0. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji 

statistik Saphiro-Wilk karena memiliki keakuratan paling kuat untuk data/sampel 

kurang dari 50 (Lestari & Yudhanegara, 2015) dengan perumusan hipotesis 

sebagai berikut: 

Hipotesis 1: 

H0: Data pretes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas  

eksperimen berdistribusi normal 

H1: Data pretes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen tidak berdistribusi normal  

Hipotesis 2: 

H0: Data pretes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas kontrol  

berdistribusi normal. 

H1: Data pretes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas kontrol 

tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujian dengan mengambil taraf signifikansi α = 0,05 adalah menerima 

H0  jika nilai sig. (p-value) lebih besar atau sama dengan α, dan menolak H0 jika 

nilai sig. (p-value)  lebih kecil dari α (Uyanto, 2009). 
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Jika data skor pretes kedua kelas penelitian berdistribusi normal, uji 

statistik lanjutan yang dilakukan adalah uji homogenitas varians. Akan tetapi, jika 

data skor pretes salah satu atau kedua kelas penelitian tidak berdistribusi normal, 

maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan melainkan dilakukan uji statistik non-

parametrik, yaitu uji Mann Whitney-U untuk uji perbedaan dua sampel 

independen (Lestari, & Yudhanegara,  2015). 

2) Uji Homogenitas Varians Data Pretes 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data skor pretes dari 

kedua kelas penelitian variansinya homogen atau tidak homogen. Apabila data 

skor pretes kedua kelas penelitian berdistribusi normal, maka dilanjutkan uji 

homogenitas varians menggunakan Levene’s test  (Lestari,  & Yudhanegara, 

2015) dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H0:  Data pretes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians homogen. 

H1:  Data pretes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians tidak homogen. 

Kriteria pengujian dengan mengambil taraf signifikansi α = 0,05 adalah menerima 

H0  jika nilai sig. (p-value) lebih besar atau sama dengan α, dan menolak H0 jika 

nilai sig. (p-value)  lebih kecil dari α (Uyanto, 2009). 

3) Uji Rata-rata Data Pretes 

Uji rata-rata data pretes dilakukan untuk mengetahui apakah data pretes 

dari kedua kelas penelitian memiliki rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

matematis yang tidak berbeda atau berbeda secara signifikan. Jika data skor pretes 

kedua kelas penelitian berdistribusi normal dan bervarians homogen, maka 

pengujian dilakukan menggunakan uji-t. Sedangkan jika data skor pretes kedua 

kelas penelitian  berdistribusi normal dan bervarians tidak homogen, maka 

pengujian dilakukan menggunakan uji-t’ (Lestari, & Yudhanegara, 2015). 

Perumusan hipotesis uji adalah sebagai berikut: 

H0 : Rata-rata data pretes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen tidak berbeda secara signifikan dengan kelas kontrol 

H1 : Rata-rata data pretes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen berbeda secara signifikan dengan kelas kontrol 
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Namun jika data skor pretes salah satu atau kedua kelas penelitian tidak 

berdistribusi  normal, maka pengujian dilakukan menggunakan uji nonparametrik 

yaitu menggunakan uji Mann Whitney-U dengan perumusan hipotesis sebagai 

berikut.  

H0: Rata-rata rangking data pretes kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa kelas eksperimen tidak berbeda secara signifikan dengan kelas kontrol 

H1 : Rata-rata rangking data pretes kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa kelas eksperimen berbeda secara signifikan dengan kelas kontrol 

Kriteria pengujian dengan mengambil taraf signifikansi α = 0,05 adalah menerima 

H0  jika nilai sig. (p-value) lebih besar atau sama dengan α, dan menolak H0 jika 

nilai sig. (p-value)  lebih kecil α (Uyanto, 2009). 

b. Analisis Data Postes 

Pengujian terhadap data hasil postes dilaksanakan setelah dilakukan 

perhitungan terhadap deskripsi data yang meliputi rata-rata, simpangan baku, nilai 

maksimum, dan nilai minimum. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 

mengenai data yang akan diuji. 

1) Uji Normalitas Data Postes 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data skor postes 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam hal ini 

pengujian dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 22.0. Pengujian 

normalitas dilakukan menggunakan uji statistik Saphiro-Wilk dengan perumusan 

hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1: 

H0: Data postes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen berdistribusi normal. 

H1: Data postes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen tidak berdistribusi normal.  

Hipotesis 2: 

H0:   Data postes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas kontrol 

berdistribusi normal. 

H1:   Data postes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas kontrol 

tidak berdistribusi normal. 
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 Kriteria pengujian dengan mengambil taraf signifikansi α = 0,05 adalah 

menerima H0  jika nilai sig. (p-value) lebih besar atau sama dengan α, dan 

menolak H0 jika nilai sig. (p-value)  lebih kecil α. Jika data skor postes kedua 

kelas penelitian berdistribusi normal, uji statistik selanjutnya yang dilakukan 

adalah uji homogenitas varians. Akan tetapi, jika data skor postes salah satu atau 

kedua kelas penelitian tidak berdistribusi normal, maka uji homogenitas tidak 

perlu dilakukan melainkan dilakukan uji statistik non-parametrik, yaitu uji Mann 

Whitney-U untuk uji perbedaan dua sampel independen. 

2) Uji Homogenitas Varians Data Postes 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data skor postes dari 

kedua kelas penelitian variansinya homogen atau tidak homogen. Apabila data 

skor postes kedua kelas penelitian berdistribusi normal maka dilanjutkan uji 

homogenitas varians menggunakan Levene’s test (Lestari, & Yudhanegara, 2015) 

dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H0: Data postes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol bervarians homogen. 

H1: Data postes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol bervarians tidak homogen. 

Kriteria pengujian dengan mengambil taraf signifikansi α = 0,05 adalah menerima 

H0  jika nilai sig. (p-value) lebih besar atau sama dengan α, dan menolak H0 jika 

nilai sig. (p-value)  lebih kecil α.  

3) Uji Rata-Rata Data Postes 

Uji rata-rata data postes dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata data skor postes secara signifikan antara kedua kelas 

penelitian. Jika data skor postes kedua kelas penelitian berdistribusi normal dan 

bervarians homogen, maka pengujian dilakukan menggunakan uji-t. Sedangkan 

jika data skor postes kedua kelas penelitian berdistribusi normal dan bervarians 

tidak homogen, maka pengujian dilakukan menggunakan uji-t’ Perumusan 

hipotesis uji adalah sebagai berikut: 

H0: Rata-rata data postes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan  kelas kontrol 
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H1: Rata-rata data postes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata postes kelas kontrol 

Namun jika data skor postes salah satu atau kedua kelas penelitian tidak 

berdistribusi normal, maka pengujian dilakukan menggunakan uji nonparametrik 

yaitu menggunakan uji Mann Whitney-U dengan hipotesis uji sebagai berikut: 

H0: Rata-rata rangking data postes kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan  kelas kontrol 

H1: Rata-rata rangking data postes kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata postes kelas kontrol 

Kriteria pengujian dengan mengambil taraf signifikansi α = 0,05 untuk uji satu 

pihak yakni menerima H0  jika nilai 
sig.(𝑝−𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)

2
 lebih besar atau sama dengan α, 

dan menolak H0 jika nilai sig. (p-value)  lebih kecil α (Uyanto, 2009). 

 

c. Analisis Data N-Gain  

Untuk mengetahui adanya perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis (rumusan masalah pertama bagian dua), maka dilakukan 

analisis terhadap N-Gain. Adapun N-Gain dihitung dengan rumus yang 

diungkapan Meltzer (Fauziah, 2010) sebagai berikut : 

 N-Gain=
skor postes – skor pretes

skor maksimum−skor pretes
 

Kriteria klasifikasi N-Gain disajikan dalam tabel berikut (Hake, 1999): 

Tabel 3.21 Klasifikasi N-Gain 

Nilai N-Gain Kriteria 

N-Gain > 0,70 Tinggi 

0,30 <N-Gain≤ 0,70 Sedang 

N-Gain≤ 0,30 Rendah 

Perhitungan terhadap deskripsi data yang meliputi rata-rata, simpangan 

baku, nilai maksimum, dan nilai minimum dilakukan sebelum melakukan 

pengujian terhadap data hasil pretes. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

gambaran mengenai data yang akan diuji. 
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1) Uji Normalitas Data N-Gain 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil N-Gain dari 

dua kelas penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam hal ini pengujian 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 20.0. Pengujian normalitas 

dilakukan menggunakan uji statistik Saphiro-Wilk dengan perumusan hipotesis 

sebagai berikut: 

Hipotesis 1: 

H0: Data N-Gain kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen berdistribusi normal. 

H1: Data N-Gain kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen tidak berdistribusi normal.  

Hipotesis 2: 

H0:   Data N-Gain kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas kontrol 

berdistribusi normal. 

H1:   Data N-Gain kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas kontrol 

tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujian dengan mengambil taraf signifikansi α = 0,05 adalah menerima 

H0  jika nilai sig. (p-value) lebih besar atau sama dengan α, dan menolak H0 jika 

nilai sig. (p-value)  lebih kecil α. 

Jika data N-Gain kedua kelas penelitian berdistribusi normal, uji statistik 

selanjutnya yang dilakukan adalah uji homogenitas varians. Akan tetapi, jika data 

N-Gain salah satu atau kedua kelas penelitian tidak berdistribusi normal, maka uji 

homogenitas tidak perlu dilakukan melainkan dilakukan uji statistik non-

parametrik, yaitu uji Mann Whitney-U untuk uji perbedaan dua sampel 

independen. 

2) Uji Homogenitas Varians Data N-Gain 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah data hasil 

N-Gain dari kedua kelas penelitian bervarians homogen atau tidak. Apabila data 

N-Gain kedua kelas penelitian berdistribusi normal maka dilanjutkan uji 

homogenitas varians menggunakan Levene’s test dengan perumusan hipotesis 

sebagai berikut: 
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H0: Data N-Gain kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol bervarian homogen. 

H1: Data N-Gain kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol bervarian tidak homogen. 

Kriteria pengujian dengan mengambil taraf signifikansi α = 0,05 adalah menerima 

H0  jika nilai sig. (p-value) lebih besar atau sama dengan α, dan menolak H0 jika 

nilai sig. (p-value)  lebih kecil α. 

3) Uji Rata-rata Data N-Gain 

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata data N-Gain secara signifikan antara kedua kelas penelitian. 

Jika data N-Gain kedua kelas penelitian berdistribusi normal dan bervarians 

homogen, maka pengujian dilakukan menggunakan uji-t. Sedangkan jika data N-

Gain kedua kelas penelitian berdistribusi normal dan bervarians tidak homogen, 

maka pengujian dilakukan menggunakan uji-t’. Namun jika data N-Gain salah 

satu atau kedua kelas penelitian tidak berdistribusi normal, maka pengujian 

dilakukan menggunakan uji nonparametrik yaitu menggunakan uji Mann Whitney-

U untuk uji perbedaan dua sampel independen (Lestari & Yudhanegara, 2015). 

Perumusan hipotesis ujinya adalah sebagai berikut: 

H0: Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Knisley kurang dari 

atau sama dengan siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

konvensional 

H1: Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis  siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Knisley lebih tinggi 

dari siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional 

Kriteria pengujian dengan mengambil taraf signifikansi α = 0,05 untuk uji satu 

pihak adalah menerima H0 jika nilai 
sig.(𝑝−𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)

2
 lebih besar sama dengan α, dan 

menolak H0 jika nilai sig. (p-value) lebih kecil α (Uyanto, 2009). 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk analisis data Pretes, Postes dan 

N-Gain disajikan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 3.2 Diagram Analisis Data Pretes, Postes dan N-Gain 

d. Data N-Gain berdasarkan KAM 

Data N-Gain dikelompokkan berdasarkan KAM (tinggi, sedang, rendah), 

kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan 

kemamampuan pemecahan masalah siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

model Knisley ditinjau berdasarkan kategori KAM atau tidak (menjawab rumusan 

masalah ketiga). Uji yang digunakan untuk keperluan di atas adalah uji ANOVA 

satu jalur.  

Uji prasyarat analisis untuk Anova satu jalur ini adalah uji normalitas dan 

uji homogenitas seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya. Jika data tidak 

berdistribusi normal maka uji yang digunakan adalah uji Kruskal Wallis. 

Sementara itu jika data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji 

homogenitas menggunakan uji Levene. Jika data normal dan homogen maka 

pengujian dilanjutkan dengan uji Scheffe namun jika data normal tetapi tidak 

homogen maka dilakukan uji Tamhane dengan rumusan hipotesis statistik berikut 

(Lestari, 2014).  

   Ho:  𝜇𝑡 = 𝜇𝑠 =  𝜇𝑟  

   H1: Sekurang-kurangnya terdapat satu tanda sama dengan tidak terpenuhi. 

Data Sampel 1 dan Data Sampel 2 

Normal? Uji Mann Whitney-U 

Homogen? 

Uji-t 

Kesimpulan 

Tidak 

Ya 

Uji-t’ 
Tidak 
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Kriteria pengujian hipotesisnya Ho diterima bila nilai signifikansi lebih dari  (𝛼 =

0,05) atau dengan kata lain bila signifikansi kurang dari (𝛼 = 0,05) maka H0 

ditolak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Analisis Variansi Satu Jalur 

2. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan (dalam Moleong, 2016) dan 

Sugiyono (2016) adalah usaha yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan 

data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami 

orang lain maupun diri sendiri. Sugiyono (2016) mengungkapkan bahwa analisis 

data kualitatif bersifat induktif. Artinya, suatu analisis yang dilakukan 

berdasarkan data yang diperoleh dapat dikembangkan dan dihubungkan menjadi 

suatu kesimpulan atau hipotesis yang selanjutnya dapat diterima atau ditolak 

berdasarkan data yang terkumpul.  

Aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah dan berlangsung terus menerus hingga 

didapatkan hasil penelitian (Nasution dalam Sugiyono, 2016). Hal ini disetujui 

oleh Miles dan Huberman dengan menambahkan bahwa penelitian kualitatif 

Data Pretes Data N-Gain Data Postes

Normal? Uji Kruskal Wallis 

Homogen? 

Uji Scheffe 

Uji Tamhane 

Kesimpulan 

Ya 

Ya 

Tidak 

Tidak 
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berlangsung secara interaktif dan terus menerus sampai data yang diperoleh sudah 

jenuh.  

Teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) yang terdiri dari tiga 

komponen analisis yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Adapun penjelasan dari ketiga komponen analisis data di 

atas adalah sebagai berikut. 

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh di lapangan selama penelitian berlangsung 

jumlahanya mungkin cukup banyak dan dapat menyita perhatian peneliti. Oleh 

karena itu, pencatatan secara rinci sangat diperlukan untuk menghindari data yang 

semakin melebar dan tidak sesuai fokus penelitian. Setelah pencatatan secara rinci 

dilakukan, selanjutnya peneliti harus memilah dan memilih hal pokok, 

merangkum yang penting, dan membuang yang tidak perlu untuk selanjutnya 

membuat tema/ kategori tertentu agar hasil penelitian menjadi lebih mudah untuk 

diceritakan. Dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan penelitian. 

Peneliti juga diperbolehkan untuk mengangkat kasus yang ekstrim yang menarik 

perhatian. 

b. Penyajian data 

 Penyajian data adalah bagian yang penting yang dapat memudahkan 

orang lain memahami hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, grafik, tabel dsb. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2016) menyatakan bahwa penyajian data yang paling sering dilakukan pada 

penelitian kualitatif adalah penyajian data dalam bentuk narasi.  

c. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua jenis yakni 

kesimpulan sementara dan kesimpulan tetap. Kesimpulan sementara adalah 

kesimpulan yang didapatkan peneliti ketika mendapatkan salah satu data 

sedangkan kesimpulan tetap adalah kesimpulan yang telah melalui verifikasi 

dengan mencocokannya pada data lain yang sesuai. 
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  Terdapat beberapa cara untuk melakukan verifikasi data yakni 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan 

sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota 

(Moleong, 2016). Adapun dalam penelitian ini, verifikasi data dilakukan dengan 

perpanjangan keikutsertaan, triangulasi teknik dan kajian kasus negatif. 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti mengamati di lapangan (tempat 

penelitian sampai terjadi kejenuhan pengumpulan data, triangulasi  teknik berarti 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan banyak data dengan 

berbagai instrumen untuk mendalami suatu sumber, sedangkan analisis kasus 

negatif dilakukan dengan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai 

dengan kecenderungan pola yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai 

bahan pembanding (Moleong, 2016). Adapun triangulasi teknik yang dilakukan 

dalam penelitian ini merupakan kegiatan kroscek atas data yang terdapat dalam 

tes, lembar observasi, wawancara dan angket dengan penjabaran sebagai berikut. 

a. Angket Mathematical Problem Solving Beliefs dan Respons Siswa 

Data kualitatif diperoleh dari dua jenis angket, yakni angket mathematical 

problem-solving beliefs dan angket respon siswa. Angket terdiri atas pertanyaan 

positif dan pernyataan negatif dengan data hasil angket berupa data ordinal 

(Kadir, 2015). Oleh karena itu, untuk melakukan perhitungan terhadap data 

ordinal tersebut perlu dilakukan pengubahan bentuk data ke dalam data interval 

dengan Method of Succesive Interval (MSI). Selanjutnya setelah data berubah 

menjadi data interval maka digunakan skala lima sebagai skala penilaian untuk 

mengetahui klasifikasi hasil kedua angket tersebut. Hal ini didasarkan pada 

pendapat Suherman (1990, hlm. 270) yang menyatakan bahwa hasil penilaian 

terhadap siswa cukup dibedakan dengan lima kategori dengan pengkategorian 

yang didasarkan pada konversi skor minimal yang diharapkan muncul pada 

masing-masing angket yakni 20 untuk angket mathematical problem-solving 

beliefs dan 16 untuk angket respon siswa. Berikut ini disajikan langkah-langkah 

perhitungan untuk menentukan panjang kelas pada masing-masing interval  yang 

akan digunakan untuk mengklasifikasikan pencapaian skor angket siswa (Sudjana, 

2005)  yakni: 
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1. Tetapkan skor maksimum dan minimum dari angket yang telah diubah ke 

dalam data interval. 

2. Tentukan rentang (skor maksimum dikurangi skor minimum). 

3. Tetapkan banyak kategori yang akan dibuat (lima kategori karena 

menggunakan skala lima). 

4. Tentukan panjang kelas interval (rentang/banyak kategori). 

5. Hitung panjang kelas untuk masing-masing kategori, kemudian sajikan tabel 

klasifikasi dan tetapkan kategori mathematical problem-solving beliefs serta 

respon siswa berdasarkan data yang ada. 

Adapun tabel konversi skala lima untuk hasil angket mathematical 

problem solving beliefs dan respons siswa dengan persentase minimal 24 (sesuai 

butir angket yang telah disusun) adalah sebagai berikut (Suherman, 1990). 

Tabel 3.22 Klasifikasi Mathematical Problem-Solving Beliefs  

dan Respons Siswa 

Persentase Kriteria 

24  ≤ Skor < 39 Sangat Kurang 

39 ≤ Skor < 54 Kurang 

54 ≤ Skor < 69 Cukup baik 

69 ≤ Skor < 84 Baik 

84 ≤ Skor < 1 Sangat Baik 

 

 Mathematical problem solving-beliefs siswa dan respon siswa terhadap 

implementasi pembelajaran model pembelajaran Knisley juga dianalisis pada 

masing-masing pernyataan kemudian disajikan dalam bentuk persentase 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
𝑓

𝑛
 × 100 % 

Keterangan: 

P  : Persentase jawaban 

f  : frekuensi jawaban 

n  : banyak responden 

Tafsiran besar persentase  masing-masing item pada angket mathematical 

problem-solving beliefs dan respons siswa dilakukan berdasarkan hasil 
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perhitungan banyaknya frekuensi data berdasarkan kriteria dari Kuntjaraningrat 

(Setiawati, 2017) yang disajikan pada Tabel 3.22  sebagai berikut: 

Tabel 3.22. Interpretasi Persentase Angket 

Besar Persentase Tafsiran 

0  Tidak seorangpun 

1  ≤ P < 26  Sebagian kecil 

26  ≤ P < 50  Hampir setengahnya 

50 Setengahnya 

51 ≤ P < 76 Sebagian besar 

76≤ P < 1 Hampir seluruhnya 

1 Seluruhnya 

 

b. Observasi 

Penilaian data hasil observasi dilakukan dengan menyimpulkan hasil 

pengamatan observer selama pembelajaran berlangsung. Kriteria untuk penilaian 

lembar observasi hanya dilihat dari terlaksana atau tidaknya hal-hal yang harus 

dilakukan dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Knisley. 

Peneliti melakukan rekapitulasi data keterlaksanaannya, kemudian dianalisis 

mengenai keberhasilan model pembelajaran yang diterapkan. Data dari lembar 

observasi ini digunakan pula sebagai sumber untuk menganalisis hasil 

kemampuan pemecahan masalah dan peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah serta kecenderungan mathematical problem-solving beliefs siswa yang 

telah diolah melalui teknik pengolahan data kuantitatif dan kualitatif. 

c. Wawancara 

Data hasil wawancara dengan siswa yang mengalami kasus tertentu, 

misalnya siswa yang aktif dalam proses pembelajaran namun hasil tesnya kurang 

baik, siswa yang hasil tes kemampuan pemecahan masalahnya tinggi namun 

menunjukan hasil angket mathematical problem-solving beliefs kurang akan 

dijadikan rujukan penting untuk menjawab kekurangan-kekurangan pada model 

pembelajaran yang diterapkan serta alasan-alasan mengapa kasus-kasus tersebut 

bisa terjadi. Hal ini sangatlah penting untuk melengkapi hasil penelitian sehingga 

semua kasus yang terjadi dalam penelitian bisa dipertanggungjawabkan karena 

memiliki fakta yang jelas. Adapun analisis data hasil wawancara dilakukan sesuai 
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kasus-kasus yang terjadi berdasarkan pada hasil analisis data postes dan N-gain 

yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengungkap alasan dari terjadinya kasus-

kasus tersebut. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terbagi ke dalam tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap akhir. Ketiga tahap ini mencakup dua fase penelitian yakni 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Identifikasi masalah dan studi literatur yakni masalah kemampuan 

pemecahan masalah dan mathematical problem-solving beliefs siswa serta 

model belajar yang tepat untuk meningkatkannya yakni model pembelajaran 

Knisley 

b. Menyusun proposal penelitian melalui bimbingan dengan dosen 

pembimbing kemudian melaksanakan seminar proposal dan merevisi 

proposal penelitian 

c. Melakukan observasi ke sekolah untuk membuat jadwal pelaksanaan 

penelitian serta menentukan materi yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. 

d. Menyusun instrumen penelitian dan melakukan uji coba instrumen.  

e. Melakukan pengolahan data hasil uji coba instrumen penelitian dan 

melakukan perbaikan instrumen (apabila diperlukan). 

f. Menentukan dua kelas yang menjadi sampel penelitian 

a. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan penelitian, kegiatan terbagi ke dalam fase penelitian 

kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut.  

• Fase penelitian kuantitatif 

a. Memberikan pretes soal kemampuan pemecahan masalah matematis dan 

angket mathematical problem-solving beliefs untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Knisley 

di kelas eksperimen dan dengan model pembelajaran konvensional di kelas 

kontrol. 

c. Melakukan observasi pada kelas eksperiman 

d. Melakukan postes 

• Fase penelitian kualitatif 

a. Memberikan angket mathematical problem-solving beliefs kepada siswa di 

kelas eksperimen 

b. Memberikan angket skala sikap di kelas eksperimen 

c. Melakukan wawancara pada siswa kelas eksperimen. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahap akhir penelitian, kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Mengumpulkan semua data hasil penelitian. 

b. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian berupa data kuantitatif dan 

kualitatif. 

c. Menarik kesimpulan.  
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Adapun diagram prosedur penelitiannya adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

                          Gambar 3.4 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Gambar 3.4 Alur Prosedur Penelitian 

Studi Pendahuluan: 

Identifikasi Masalah dan Studi 

Lteratur 

Observasi Ke Sekolah untuk Menentukan 

Jadwal Penelitian dan  Pemilihan Materi 

Menyusun Instrumen Penelitian, dan 

Melakukan Konsultasi Instrumen Penelitian 

dengan Pembimbing 

Pemilihan Subjek Penelitian 

Pretes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kelas Eksperimen 

(Pembelajaran dengan Model 

Pembelajaran Knisley) 

Kelas Kontrol (Pembelajaran 

dengan Model Pembelajaran 

Konvensional) 

Postes Kemampuan Pemecahan Masalah  

Angket Mathematical Problem-solving Beliefs 

(Kelas Eksperimen) 

Wawancara (Kelas Eksperimen) 

Analisis Data Keseluruhan 

Kesimpulan 

Uji Coba Instrumen (Analisis Validitas, 

Reliabilitas, Daya Pembeda dan Indeks 

Kesukaran) 

Tidak 

Ya 


