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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode dan Desain Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi 

eksperimen yaitu metode eksperimen yang tidak memungkinkan 

peneliti melakukan pengontrolan penuh terhadap variabel dan kondisi 

eksperimen. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan 

dari true experimental design, yang sulit dilaksanakan (Sugiyono, 

2011:114). Dalam pelaksanaan penelitian ini diambil dua kelas, kelas 

yang pertama merupakan kelas eksperimen yang diberikan 

pembelajaran dengan hybrid learning, sedangkan kelas yang kedua 

merupakan kelas kontrol diberikan pembelajaran konvensional. Desain 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonequivalent control group design yang digambarkan sebagai 

berikut: 

 

0  X1 0 

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

0  X2 0 

(Ruseffendi, 2005: 53) 

 

Keterangan: 

0     : Pretest/posttest kelas eksperimen/kontrol 

X1  : Perlakuan yang diberikan pada kelas ekserimen yaitu 

   pembelajaran dengan hybrid learning. 

X2  : Perlakuan yang diberikan pada kelas kontrol  

   yaitu pembelajaran konvensional. 

----  : Subjek tidak dipilih secara acak. 
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3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 

117). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di salah 

satu SMP di Kota Serang semester genap tahun ajaran 2016/2017. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster random sampling.  

Kelas yang dipilih untuk penelitian ini diambil secara cluster sampling yaitu 

cara penentuan sampel apabila populasi terdiri dari kelompok-kelompok 

individu atau cluster (Sudaryono, 2011: 216). 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas VIII H sebagai kelas eksperimen 

sedangan kelas VIII G sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan 

kelas yang akan diberikan pembelajaran matematika dengan model hybrid 

learning, sedangkan kelas kontrol akan diberikan pembelajaran 

konvensional yang kemudian akan dijadikan pembandingan kelas 

eksperimen. 

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian untuk penulisan tesis ini berlangsung pada 22 Maret 2017 s.d 

10 Mei 2017 yang dilaksanakan di salah satu SMP di Kota Serang pada 

semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah angka hasil belajar 

siswa untuk kemampuan bahasa matematis dan pemodelan matematis pada 

pokok bahasan peluang serta kemandirian belajar siswa setelah dilakukan 
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pembelajaran menggunakan hybrid learning. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah instrumen tes dan non tes. 

 

 

 

3.4.1. Instrumen Tes 

Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif 

untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang 

diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan tepat 

atau cepat (Arikunto, 2012: 46). Sedangkan tes matematika menurut 

Suherman (2003: 65) adalah alat pengumpul informasi tentang hasil 

belajar matematika. Tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes 

awal (pretest) dan tes akhir (posttest). 

a. Tes awal digunakan untuk mengukur kemampuan awal bahasa dan 

pemodelan matematis siswa pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

b. Tes akhir diberikan untuk melihat peningkatan kemampuan bahasa 

dan pemodelan matematis siswa pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Pada penelitian ini, tes yang akan digunakan adalah 

soal uraian yang mencakup indikator kemampuan bahasa 

matematis dan kemampuan pemodelan matematis. Untuk soal yang 

akan diberikan, sebelumnya diuji instrumen terlebih dahulu agar 

dapat diketahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks 

kesukaran. Adapun kriteria penskoran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rubrik skor yang dimodifikasi dari Mertler 

(2002). Tabel 3.1. berikut adalah rubrik penskoran untuk mengukur 

kemampuan bahasa matematis siswa di dalam penelitian ini: 
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Tabel 3.1. 

Rubrik Skor untuk Kemampuan Bahasa Matematis 

Skor 

Indikator 

Memahami 

lambang, simbol 

dan istilah 

 

Memahami 

makna kuantitatif 

satuan dan 

besaran 

Menggunakan 

aturan matematis 

untuk memecahkan 

masalah 

Membaca suatu 

grafik/diagram, 

tabel, serta tanda 

matematis 

0 
Tidak ada jawaban/ 

Tidak dikerjakan 

Tidak ada jawaban/ 

Tidak dikerjakan 

Tidak ada jawaban/ 

Tidak dikerjakan 

Tidak ada jawaban/ 

Tidak dikerjakan 

1 

Belum mampu 

memahami 

lambang, simbol 

dan istilah. 

Belum mampu 

memahami makna 

kuantitatif satuan 

dan besaran. 

Belum mampu 

menggunakan aturan 

matematis untuk 

memecahkan 

masalah. 

Belum mampu 

membaca suatu 

grafik/diagram, 

tabel, serta tanda 

matematis. 

2 

Mampu memahami 

lambang, simbol 

dan istilah, 

meskipun jawaban 

belum benar. 

Mampu memahami 

makna kuantitatif 

satuan dan besaran, 

meskipun jawaban 

belum benar. 

Mampu memahami 

makna kuantitatif 

satuan dan besaran, 

meskipun jawaban 

belum benar. 

Mampu membaca 

suatu 

grafik/diagram, 

tabel, serta tanda 

matematis, 

meskipun jawaban 

belum benar. 

3 

Mampu memahami 

lambang, simbol 

dan istilah, 

meskipun masih ada 

beberapa kesalahan. 

Mampu memahami 

makna kuantitatif 

satuan dan besaran, 

meskipun masih 

ada beberapa 

kesalahan. 

Mampu 

menggunakan aturan 

matematis untuk 

memecahkan 

masalah, meskipun 

masih ada beberapa 

kesalahan. 

Mampu membaca 

suatu 

grafik/diagram, 

tabel, serta tanda 

matematis, 

meskipun masih ada 

beberapa kesalahan. 

4 

Mampu memahami 

lambang, simbol 

dan istilah, 

meskipun belum 

lengkap. 

Mampu memahami 

makna kuantitatif 

satuan dan besaran, 

meskipun belum 

lengkap. 

Mampu 

menggunakan aturan 

matematis untuk 

memecahkan 

masalah, meskipun 

belum lengkap. 

Mampu membaca 

suatu 

grafik/diagram, 

tabel, serta tanda 

matematis, 

meskipun belum 

lengkap. 

5 
Mampu memahami 

lambang, simbol 

Mampu memahami 

makna kuantitatif 

Mampu 

menggunakan aturan 

Mampu membaca 

suatu 
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dan istilah dengan 

benar dan lengkap 

serta mampu 

menarik kesimpulan 

secara tepat. 

satuan dan besaran 

dengan benar dan 

lengkap serta 

mampu menarik 

kesimpulan secara 

tepat. 

matematis untuk 

memecahkan 

masalah dengan 

benar dan lengkap 

serta mampu menarik 

kesimpulan secara 

tepat. 

grafik/diagram, 

tabel, serta tanda 

matematis dengan 

benar dan lengkap 

serta mampu 

menarik kesimpulan 

secara tepat. 

 

 

Selain kemampuan bahasa matematis, penelitian ini juga mengukur 

kemampuan pemodelan matematis siswa. Adapun kriteria penskoran 

yang digunakan dimodifikasi dari Mertler (2002). Rubrik penskoran 

untuk mengukur kemampuan pemodelan matematis siswa di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 

Rubrik Skor untuk Kemampuan Pemodelan Matematis 

Skor 

Indikator 

Mengungkap 

fenomena/masalah dalam 

bentuk sketsa, gambar 

atau grafik 

Mengungkap 

fenomena dalam 

bentuk rumusan 

Mengajukan 

alternatif 

penyelesaian masalah 

0 
Tidak ada jawaban/ Tidak 

dikerjakan 

Tidak ada jawaban/ 

Tidak dikerjakan 

Tidak ada jawaban/ 

Tidak dikerjakan 

1 

Belum mampu 

mengungkap fenomena/ 

masalah dalam bentuk 

sketsa, gambar atau grafik. 

Belum mampu 

mengungkap fenomena 

dalam bentuk rumusan. 

Belum mampu 

mengajukan alternatif 

penyelesaian masalah. 

2 

Mampu mengungkap 

fenomena/masalah dalam 

bentuk sketsa, gambar atau 

grafik, meskipun belum 

benar. 

Mampu mengungkap 

fenomena dalam bentuk 

rumusan, meskipun 

belum benar. 

Mampu mengajukan 

alternatif penyelesaian 

masalah, meskipun 

belum benar. 

3 

Mampu mengungkap 

fenomena/masalah dalam 

bentuk sketsa, gambar atau 

grafik, meskipun masih ada 

beberapa kesalahan. 

Mampu mengungkap 

fenomena dalam bentuk 

rumusan, meskipun 

masih ada beberapa 

kesalahan. 

Mampu mengajukan 

alternatif penyelesaian 

masalah, meskipun 

masih ada beberapa 

kesalahan. 

4 

Mampu mengungkap 

fenomena/masalah dalam 

bentuk sketsa, gambar atau 

grafik dengan benar, 

meskipun belum lengkap. 

Mampu mengungkap 

fenomena dalam bentuk 

rumusan dengan benar, 

meskipun belum 

lengkap. 

Mampu mengajukan 

alternatif penyelesaian 

masalah dengan benar, 

meskipun belum 

lengkap. 



 

 

47 
 

Fitri Aida Sari, 2017 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN HYBRID LEARNING UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BAHASA DAN PEMODELAN MATEMATIS SERTA KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
KELAS VIII SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

5 

Mampu mengungkap 

fenomena/masalah dalam 

bentuk sketsa, gambar atau 

grafik dengan benar dan 

lengkap serta mampu 

menarik kesimpulan secara 

tepat. 

Mampu mengungkap 

fenomena dalam bentuk 

rumusan dengan benar 

dan lengkap serta 

mampu menarik 

kesimpulan secara tepat. 

Mampu mengajukan 

alternatif penyelesaian 

masalah dengan benar 

dan lengkap serta 

mampu menarik 

kesimpulan secara 

tepat. 

 

 

 

Sebelum diberikan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, soal tes 

harus diuji terlebih dahulu. Data yang didapat melalui uji instrumen 

tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, realibilitas, 

daya pembeda dan indeks kesukaran butir soal. 

 

a. Validitas Soal Uraian 

Validitas suatu tes menurut Sugiyono (2010: 173) merupakan suatu 

instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Uji validitas butir soal pada penelitian ini menggunakan 2 uji 

validitas yaitu sebagai berikut: (Suherman, 2003: 103-109) 

 

a) Uji validitas teoritik yaitu validitas alat evaluasi yang dilakukan 

berdasarkan pertimbangan (judgement) teoritik atau logika. Validitas 

ini dikaji dan dipertimbangkan oleh evaluator yang berpengalaman 

dalam bidangnya seperti dosen pembimbing dan guru matematika 

kelas yang akan diteliti. Validitas teoritik terdiri dari validitas isi dan 

validitas muka. Validitas isi suatu alat evaluasi, yaitu ketepatan alat 

tersebut ditinjau dari segi materi yang dievaluasikan. Sedangkan 

validitas muka suatu alat evaluasi, yaitu keabsahan susunan kalimat 

atau kata-kata dalam soal sehingga jelas pengertiannya atau tidak 

menimbulkan tafsiran lain (Suherman, 2003: 105-106). Berikut 
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adalah hasil validitas isi dan validitas muka dari instrumen 

kemampuan bahasa matematis. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3. 

Hasil Uji Validitas Teoritik Tes Kemampuan Bahasa Matematis 

Evaluator Validitas 

Persetujuan 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dosen 

Pembimbing 1 

Isi         

Muka         

Dosen 

Pembimbing 2 

Isi         

Muka         

Guru 

Matematika 

Isi         

Muka         

Guru 

Matematika 

Isi         

Muka         

 

Keterangan:  = Setuju 

 

Berdasarkan Tabel 3.3. instrumen tes kemampuan bahasa 

matematis dalam penelitian ini dapat dikatakan baik karena 

validitas teoritiknya telah mendapat persetujuan para ahli untuk 

digunakan. Hasil uji validitas teoritik untuk tes kemampuan bahasa 

matematis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B.4. 

Sedangkan untuk hasil uji validitas teoritik tes kemampuan 

pemodelan matematis, hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4. 

Hasil Uji Validitas Teoritik Tes Kemampuan Pemodelan Matematis 

Evaluator Validitas Persetujuan 
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Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 

Dosen 

Pembimbing 1 

Isi       

Muka       

Dosen 

Pembimbing 2 

Isi       

Muka       

Guru 

Matematika 

Isi       

Muka       

Guru 

Matematika 

Isi       

Muka       

 

Keterangan:  = Setuju 

Berdasarkan Tabel 3.4. instrumen tes kemampuan pemodelan 

matematis dapat dikatakan baik karena validitas teoritiknya 

telah mendapat persetujuan para ahli untuk digunakan. Hasil 

uji validitas teoritik untuk tes kemampuan pemodelan 

matematis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B.5. 

b) Uji validitas empirik (kriterium) yaitu validitas yang diperoleh 

melalui observasi atau pengalaman yang bersifat empirik, 

kriterium itu dipergunakan untuk menentukan tinggi-

rendahnya koefisien validitas alat evaluasi yang dibuat melalui 

perhitungan korelasi product moment menggunakan angka 

kasar (Suherman, 2003: 120) sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁∑𝑥𝑦 − ( ∑ 𝑥 )( ∑ 𝑦 )

√[𝑁∑𝑥² − ( ∑𝑥 )²][𝑁∑𝑦² − ( ∑𝑦 )²]
 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara x dan y 

N : Banyaknya subjek (responden) 

X : Skor tiap responden 

Y : Skor tiap butir soal 

∑x : Jumlah total siswa menjawab benar tiap butir soal 

∑y : Jumlah total butir soal yang dijawab benar oleh siswa 

   

Berikut ini adalah klasifikasi interprestasi validitas : 

0,90 ≤ rxy ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi 

0,70 ≤ rxy < 0,90 Validitas tinggi (baik) 
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0,40 ≤ rxy < 0,70 Validitas sedang (cukup) 

0,20 ≤ rxy < 0,40 Validitas rendah (kurang) 

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

rxy < 0,00  Tidak valid 

(Suherman, 2003: 113) 

 

Selanjutnya dihitung dengan melakukan uji-t dengan menggunakan 

rumus: 

2

1
hitung

r n
t

r





 

 

Keterangan: 

t = Nilai thitung 

r = Koefisien korelasi hasil rhitung 

n = Jumlah responden 

 

Membuat keputusan valid atau tidaknya setiap butir soal yaitu 

dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Jika thitung > ttabel maka 

butir soal tersebut valid, sedangkan jika thitung < ttabel butir soal tidak 

valid. Hasil pengujian validitas untuk instrumen kemampuan bahasa 

matematis adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5. 

Hasil Analisis Validitas Butir Soal Kemampuan Bahasa 

Matematis 

 

Butir Soal rxy thitung ttabel Keputusan Klasifikasi 

1 0,4149 2,456 

1,699

 

Valid Sedang 

2 0,7090 5,414 Valid Tinggi 

3 0,6406 4,493 Valid Sedang 

4 0,7714 6,528 Valid Tinggi 

5 0,9205 12,682 Valid Sangat Tinggi 

6 0,7982 7,135 Valid Tinggi 

7 0,6671 4,822 Valid Sedang 

8 0,7948 7,055 Valid Tinggi 

 

Berdasarkan hasil analisis validitas pada Tabel 3.5. diperoleh 

bahwa instrumen kemampuan bahasa matematis pada penelitian ini 



 

 

51 
 

Fitri Aida Sari, 2017 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN HYBRID LEARNING UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BAHASA DAN PEMODELAN MATEMATIS SERTA KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
KELAS VIII SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

diinterpretasikan sebagai soal yang valid dengan klasifikasi 1 soal 

dengan validitas sangat tinggi, 4 soal dengan validitas tinggi, dan 3 

soal dengan validitas sedang. Perhitungan validitas selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran C.2. Selanjutnya dilakukan pengujian 

validitas untuk instrumen kemampuan pemodelan matematis yang 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 3.6. 

Hasil Analisis Validitas Butir Soal Kemampuan Pemodelan Matematis 

 

Butir Soal rxy thitung ttabel Keputusan Klasifikasi 

1 0,6755 4,934 

1,699

 

Valid Sedang 

2 0,8310 8,045 Valid Tinggi 

3 0,7881 6,894 Valid Tinggi 

4 0,8644 9,259 Valid Tinggi 

5 0,8750 9,735 Valid Tinggi 

6 0,8833 10,144 Valid Tinggi 

 

Berdasarkan hasil analisis validitas pada Tabel 3.6. diperoleh 

bahwa instrumen kemampuan pemodelan matematis pada penelitian 

ini diinterpretasikan sebagai soal yang valid dengan klasifikasi 1 soal 

dengan validitas sangat tinggi dan 5 soal dengan validitas tinggi. 

Perhitungan validitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.7. 

 

a. Reliabilitas Butir Soal Uraian 

Menurut Suherman (2003: 131) reliabilitas suatu alat ukur atau 

alat evaluasi dimaksudkan sebagai suatu alat yang memberikan hasil 

yang tetap sama (konsisten, ajeg). Reliabilitas menunjukkan bahwa 

suatu instrumen atau alat evaluasi cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 
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sudah baik. Alat pengumpul data yang digunakan dapat dipercaya 

atau tidak. Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien 

reliabilitas bentuk uraian dikenal dengan rumus Alpha: 

𝑟11 =  (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

Keterangan: 

r11  : Reliabilitas yang dicari 

∑𝑆𝑖
2  : Jumlah varians skor tiap-tiap butir 

𝑆𝑡
2  : Varians skor total 

n  : Banyaknya butir soal 

 

 

Untuk mencari varians tiap butir soal menggunakan rumus: 

𝑆𝑖
2 =  

∑ 𝑋2 −
(∑ 𝑋)2

𝑁
𝑁

 

      (Suherman, 2003: 154) 

Keterangan:  
𝑆𝑖

2  : Jumlah varians skor tiap butir 

∑x  : Jumlah skor tiap soal 

∑x
2 
 : Jumlah kuadrat tiap soal 

N  : banyaknya responden 

 

Berikut ini adalah klasifikasi interprestasi validitas: 

r11 < 0,20  Reliabilitas sangat rendah 

0,20 ≤ r11<0,40  Reliabilitas rendah 

0,40 ≤ r11<0,70  Reliabilitas sedang 

0,70 ≤ r11<0,90  Reliabilitas tinggi 

0,90 ≤ r11<1,00  Reliabilitas sangat tinggi 

 

(Suherman, 2003: 139) 

 

Suatu instrumen dikatakan reliabel, jika nilai hitung r lebih 

besar dari nilai tabel r. Butir yang dipakai adalah butir yang reliabel. 

Berdasarkan hasil penghitungan reliabilitas, untuk kemampuan 

bahasa matematis diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,840 
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dengan interpretasi reliabilitas tinggi sedangkan untuk kemampuan 

pemodelan matematis diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 

0,898 dengan interpretasi reliabilitas tinggi. Penghitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.3. dan  LampiranC.8. 

 

b. Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran adalah analisis butir soal untuk mengetahui 

kesukaran butir soal tersebut. Ada pula derajat kesukaran suatu butir 

soal dinyatakan dengan bilangan atau yang dikenal sebagai Indeks 

Kesukaran pula. Bilangan tersebut adalah bilangan riil pada interval 

0,00 sampai dengan 1,00. Soal dengan indeks kesukaran mendekati 

0,00 berarti butir soal tersebut terlalu sukar, sebaliknya soal dengan 

indeks kesukaran 1,00 berarti soal tersebut terlalu mudah. 

Adapun indeks kesukaran soal diperoleh melalui perhitungan 

dengan menggunakan rumus yang diadopsi dari Puspendik yaitu 

sebagai berikut: 

IK =  
𝑀𝑒𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

(Zulaiha, 2008: 34) 

Keterangan: 

IK : indeks kesukaran soal uraian 

�̅� : rata-rata skor siswa 

Skor Maksimum : skor maksimum yang ada pada pedoman     

penskoran 

 

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut: 

    Tabel 3.7. 

               Klasifikasi Indeks Kesukaran 

 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

IK < 0,3 Sukar 

0,3 ≤ IK ≤ 0,7 Sedang 

IK > 0,7 Mudah 

            (Zulaiha, 2008:34) 
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Berdasarkan penghitungan indeks kesukaran untuk setiap butir 

soal kemampuan bahasa matematis, diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.8. 

Hasil Analisis Indeks Kesukaran Kemampuan Bahasa Matematis 

 

Butir Soal Indeks Kesukaran Klasifikasi 

1 0,78 Mudah 

2 0,72 Mudah 

3 0,65 Sedang 

4 0,29 Sukar 

5 0,66 Sedang 

6 0,67 Sedang 

7 0,51 Sedang 

8 0,61 Sedang 

 

Berdasarkan hasil analisis indeks kesukaran pada Tabel 3.8. 

diperoleh bahwa untuk kemampuan bahasa matematis terdapat 2 soal 

dengan klasifikasi mudah, 5 soal dengan klasifikasi sedang, dan 1 

soal dengan klasifikasi sukar. Penghitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran C.4. Sedangkan untuk perhitungkan indeks 

kesukaran soal kemampuan pemodelan matematis, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 3.9. 

Hasil Analisis Indeks Kesukaran Kemampuan Pemodelan Matematis 

Butir Soal Indeks Kesukaran Klasifikasi 

1 0,80 Mudah 

2 0,46 Sedang 

3 0,60 Sedang 

4 0,43 Sedang 

5 0,55 Sedang 

6 0,28 Sukar 

 

Berdasarkan hasil analisis indeks kesukaran pada Tabel 3.9. 

diperoleh bahwa untuk kemampuan pemodelan matematis terdapat 1 

soal dengan klasifikasi mudah, 4 soal dengan klasifikasi sedang, dan 



 

 

55 
 

Fitri Aida Sari, 2017 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN HYBRID LEARNING UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BAHASA DAN PEMODELAN MATEMATIS SERTA KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
KELAS VIII SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

1 soal dengan klasifikasi sukar. Penghitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran C.9. 

c. Daya Pembeda 

Secara umum dijelaskan bahwa, pengertian daya pembeda 

(DP) sebuah butir soal adalah analisis butir soal untuk mengetahui 

tingkatan daya pembeda, yang dimana bisa juga disebutkan sebagai 

kemampuan butir soal untuk membedakan antara testi (siswa) yang 

pandai atau bekemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh. Atau 

dengan kata lain menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal 

tersebut mampu membedakan antara testi yang mengetahui jawaban 

benar dengan testi yang tidak dapat menjawab soal tersebut 

(Suherman, 2003: 159). 

 

Adapun cara menentukan daya pembeda yang diadopsi dari 

Puspendik adalah dengan menggunakan rumus: 

             DP = 
MeanA − MeanB

Skor Maksimum
 

       (Zulaiha, 2008: 28) 

Keterangan: 

DP  : daya pembeda soal uraian 

Mean A   : rata-rata skor siswa pada kelompok atas 

Mean B    : rata-rata skor siswa pada kelompok bawah 

Skor Maksimum: skor maksimum yang ada pada pedoman 

penskoran 

 

Klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda adalah sebagai berikut: 

 

             Tabel 3.10. 

        Klasifikasi Interpertasi Daya Pembeda 

 

Daya Pembeda (DP) Kriteria 

DP > 0,25 Diterima 

0 < DP ≤ 0,25 Diperbaiki 

DP ≤ 0 Ditolak 
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                           Zulaiha, (2008: 28) 

 

Berdasarkan penghitungan daya pembeda untuk setiap butir 

soal kemampuan bahasa matematis, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.11. 

Hasil Analisis Daya Pembeda Kemampuan Bahasa Matematis 

 

Butir Soal Daya Pembeda Klasifikasi 

1 0,288 Diterima 

2 0,310 Diterima 

3 0,310 Diterima 

4 0,512 Diterima 

5 0,444 Diterima 

6 0,312 Diterima 

7 0,332 Diterima 

8 0,290 Diterima 

 

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda untuk kemampuan 

bahasa matematis pada Tabel 3.11. diperoleh bahwa daya pembeda 

untuk soal nomor 1 sampai dengan 8 diterima. Penghitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.5. Sedangkan 

penghitungan daya pembeda butir soal kemampuan pemodelan 

matematis, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.12. 

Hasil Analisis Daya Pembeda Kemampuan Pemodelan Matematis 

 

Butir Soal Daya Pembeda Klasifikasi 

1 0,312 Diterima 

2 0,288 Diterima 

3 0,312 Diterima 

4 0,266 Diterima 

5 0,334 Diterima 

6 0,422 Diterima 

 

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda pada Tabel 3.12. 

diperoleh bahwa daya pembeda untuk soal nomor 1 sampai dengan 6 



 

 

57 
 

Fitri Aida Sari, 2017 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN HYBRID LEARNING UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BAHASA DAN PEMODELAN MATEMATIS SERTA KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
KELAS VIII SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

diterima. Penghitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

C.10. Adapun rekapitulasi hasil uji instrumen secara keseluruhan 

untuk kemampuan bahasa matematis dan pemodelan matematis 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.13. 

Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Bahasa Matematis 

 

No. Validitas Reliabilitas Tingkat Daya Keputusan 

Soal Kesukaran Pembeda 

1 Sedang Valid Tinggi Mudah Diterima Dipakai 

2 Tinggi Valid Tinggi Mudah Diterima Dipakai 

3 Sedang Valid Tinggi Sedang Diterima Dipakai 

4 Tinggi Valid Tinggi Sukar Diterima Dipakai 

5 Sangat Tinggi Valid Tinggi Sedang Diterima Dipakai 

6 Tinggi Valid Tinggi Sedang Diterima Dipakai 

7 Sedang Valid Tinggi Sedang Diterima Dipakai 

8 Tinggi Valid Tinggi Sedang Diterima Dipakai 

 

 

Tabel 3.14. 

Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Pemodelan Matematis 

 

No. Validitas Reliabilitas Tingkat Daya Keputusan 

Soal Kesukaran Pembeda 

1 Sedang Valid Tinggi Mudah Diterima Dipakai 

2 Tinggi Valid Tinggi Sedang Diterima Dipakai 

3 Tinggi Valid Tinggi Sedang Diterima Dipakai 

4 Tinggi Valid Tinggi Sedang Diterima Dipakai 

5 Tinggi Valid Tinggi Sedang Diterima Dipakai 

6 Tinggi Valid Tinggi Sukar Diterima Dipakai 

 

3.4.2. Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes pada penelitian ini menggunakan penskalaan 

subjek. Metode penskalaan subjek adalah metode yang berorientasi 

pada subjek bertujuan meletakkan individu-individu pada suatu 

kontinum penilaian sehingga kedudukan relatif individu menurut suatu 

atribut yang diukur dapat diperoleh (Azwar, 2013:70). Subjek diminta 

untuk membaca dengan seksama setiap pernyataan yang disajikan, 
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kemudian diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan itu. Skala 

kemandirian belajar siswa terdiri dari 24 pernyataan yang terdiri dari 

12 pertanyaan positif dan 12 pertanyaan negatif yang harus direspon 

oleh siswa. 

  

 Tabel 3.15. 

Skala Kemandirian 

Pilihan 
Nilai untuk menyatakan 

Positif Negatif 

Sangat Sering (SS) 4 1 

Sering (S) 3 2 

Tidak Sering (TS) 2 3 

Sangat Tidak Sering (STS) 1 4 

      (Azwar, 2013:72) 

 

Untuk skala kemandirian yang akan diberikan, sebelumnya telah 

diuji instrumen terlebih dahulu agar dapat diketahui validitas muka dan 

isi.  

Skala kemandirian digunakan untuk mengetahui pencapaian 

kemandirian belajar siswa sesudah mendapatkan pembelajaran 

dengan hybrid learning pada kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. Analisis data angket dapat 

dilakukan dengan cara menentukan persentase jawaban siswa 

untuk masing-masing item pernyataan dalam angket yang 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Penentuan persentase 

jawaban siswa untuk masing-masing item pernyataan dalam 

angket, digunakan rumus sebagai berikut (Lestari dan 

Yudhanegara, 2015: 335): 

 

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100%  

Keterangan: 

P   : Persentase jawaban 

f    : Frekuensi jawaban 
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n   : Banyak responden 

 

Persentase yang diperoleh pada masing-masing item 

pernyataan, kemudian ditafsirkan berdasarkan kriteria berikut : 

  

Tabel 3.16. 

Kriteria Penafsiran Persentase Jawaban Angket 

 

Kriteria Penafsiran 

P = 0% Tak seorang pun 

0% < P < 25% Sebagian kecil 

25% ≤ P < 50% Hampir setengahnya 

P = 50% Setengahnya 

50% < P < 75% Sebagian besar 

75% ≤ P < 100% Hampir seluruhnya 

P = 100% Seluruhnya 

 

(Lestari dan Yudhanegara, 2015: 335) 

 

Sebelum diberikan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, soal 

non tes harus diuji terlebih dahulu. Data yang didapat melalui uji 

instrumen tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas dan 

realibilitas butir soal. Berdasarkan judgement para ahli dapat disimpulkan 

bahwa instrumen skala kemandirian yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dikatakan baik karena validitas teoritiknya telah mendapat 

persetujuan para ahli untuk digunakan. Hasil uji validitas teoritik ini 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B.10. 

Selanjutnya dilakukan uji validitas empirik yang dilakukan melalui 

perhitungan korelasi product moment menggunakan angka kasar 

(Suherman, 2003: 120) sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁∑𝑥𝑦 − ( ∑ 𝑥 )( ∑ 𝑦 )

√[𝑁∑𝑥² − ( ∑𝑥 )²][𝑁∑𝑦² − ( ∑𝑦 )²]
 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara x dan y 

N : Banyaknya subjek (responden) 

X : Skor tiap responden 
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Y : Skor tiap butir soal 

∑x : Jumlah total siswa menjawab benar tiap butir soal 

∑y : Jumlah total butir soal yang dijawab benar oleh siswa 

   

Hasil pengujian validitas untuk instrumen skala kemandirian 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.17. 

Hasil Analisis Validitas Skala Kemandirian Belajar 

 

Butir Soal rxy thitung ttabel Keputusan Klasifikasi 

1 0,4297 2,563 

1,699

 

Valid Sedang 

2 0,41861 2,482 Valid Sedang 

3 0,5621 3,660 Valid Sedang 

4 0,4867 3,001 Valid Sedang 

5 0,5836 3,871 Valid Sedang 

6 0,4578 2,773 Valid Sedang 

7 0,4306 2,570 Valid Sedang 

8 0,6428 4,519 Valid Sedang 

9 0,4502 2,715 Valid Sedang 

10 0,5796 3,830 Valid Sedang 

11 0,4637 2,819 Valid Sedang 

12 0,5015 3,122 Valid Sedang 

13 0,5008 3,116 Valid Sedang 

14 0,5084 3,180 Valid Sedang 

15 0,4564 2,762 Valid Sedang 

16 0,5004 3,113 Valid Sedang 

17 0,4454 2,679 Valid Sedang 

18 0,4575 2,771 Valid Sedang 

19 0,4461 2,684 Valid Sedang 

20 0,4838 2,978 Valid Sedang 

21 0,4259 2,5348 Valid Sedang 

22 0,4191 2,486 Valid Sedang 

23 0,4452 2,678 Valid Sedang 

24 0,5728 3,763 Valid Sedang 

 

Berdasarkan hasil analisis validitas pada Tabel 3.17. diperoleh 

bahwa instrumen skalam kemandirian pada penelitian ini 

diinterpretasikan sebagai soal yang valid dengan klasifikasi validitas 

sedang untuk 24 soal. Perhitungan validitas selengkapnya dapat 
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dilihat pada Lampiran C.12. Selain itu dilakukan pula uji reliabilitas 

pada skala kemandirian yang digunakan di dalam penelitian.  

Rumus yang digunakan untuk menentukan reliabilitas 

instrumen non tes adalah rumus Alpha Cronbach, yaitu: 

𝑟 =  (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

 (Lestari dan Yudhanegara, 2015: 206) 

Keterangan: 

r : Koefisien reliabilitas 

𝑆𝑖
2  : Variansi skor butir soal ke-i 

𝑆𝑡
2 : Varians skor total 

n : Banyaknya butir soal 

 

Berdasarkan hasil penghitungan reliabilitas, untuk skala 

kemandirian belajar diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 

0,8366 dengan interpretasi reliabilitas tinggi. Penghitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.13. 

 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, 

tahapan pelaksanaan, dan tahap akhir. Ketiga tahap tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 

a.  Tahap persiapan 

Pada tahap ini meliputi: 

1) Melakukan studi pendahuluan melalui telaah pustaka dan studi 

lapangan. 

2) Membuat rancangan penelitian yang selanjutnya diseminarkan dengan 

tujuan untuk mendapatkan masukan-masukan yang berarti terhadap 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

3) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai 

dengan pembelajaran hybrid learning. 
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4) Pembuatan Lembar Kerja Siswa yang sesuai dengan pembelajaran 

hybrid learning. 

5) Menyusun instrumen penelitian. 

6) Melakukan uji coba instrumen tes dan non tes. 

7) Mengolah data hasil uji coba dan menetukan soal yang akan 

digunakan dalam pengambilan data. 

8) Merevisi dan menentukan instrumen yang layak untuk pengambilan 

data. 

b. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini meliputi aktifitas sebagai berikut: 

1) Memberikan soal tes kemampuan awal matematika (KAM) dan 

pretest dengan menggunakan soal yang telah diujicobakan untuk 

mengetahui kemampuan bahasa matematis dan kemampuan 

pemodelan matematis siswa. 

2) Memberikan perlakuan dengan menerapkan pembelajaran hybrid 

learning pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada 

kelas kontrol. 

3) Memberikan posttest untuk mengetahui pencapaian dan peningkatan 

kemampuan bahasa matematis dan pemodelan matematis serta 

memberikan skala kemandirian untuk mengetahui pencapaian 

kemandirian belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran hybrid 

learning pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada 

kelas kontrol. 

c. Tahap akhir 

1) Mengumpulkan hasil pretest dan posttest dari kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol, serta mengumpulkan data skala kemandirian 

siswa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

2) Mengolah data hasil prestest, posttest untuk mengukur kemampuan 

bahasa dan pemodelan matematis. 

3) Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data. 
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4) Memberikan saran–saran terhadap aspek–aspek penelitian yang 

kurang memadai dalam pelaksanaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur proses dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Pendahuluan 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dan LKS 

Pembuatan Instrumen 

Uji Coba Instrumen 

Analisis Validitas, Reliabilitas, Daya Pembeda, dan Indeks Kesukaran 

Pelaksanaan Penelitian 

Pretest 

Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol  
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Bagan 3.1. Alur Proses Penelitian 

 

 

 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data diperoleh, maka selanjutnya data diolah dan dianalisis. 

Analisis data dalam penelitian ini hanya analisis data kuantitatif. Dalam 

analisis data kuantitatif, yang akan dianalisis adalah data kemampuan awal 

matematika, pretest dan posttest untuk kemampuan bahasa matematis dan 

pemodelan matematis serta data skala kemandirian belajar siswa. Selain itu, 

analisis juga dilakukan terhadap data gain untuk mengukur peningkatan 

kemampuan bahasa matematis dan pemodelan matematis kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. Penjelasan tentang data yang akan diolah dan 

dianalisis adalah sebagai berikut:  

a. Kemampuan Awal Matematika (KAM) 
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Dilakukan untuk mengelompokkan siswa menurut kemampuan 

yang dimiliki siswa sebelum penelitian dilakukan, yaitu siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

b. Pretest 

Dilakukan untuk melihat skor kemampuan bahasa matematis dan 

kemampuan pemodelan matematis siswa pada kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen sebelum mendapatkan pembelajaran yang berbeda. 

c. Posttest dan Skala Kemandirian Belajar 

Dilakukan untuk melihat pencapaian akhir melalui skor 

kemampuan bahasa matematis, pemodelan matematis dan kemandirian 

belajar siswa pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen setelah 

melaksanakan pembelajaran. Pencapaian akhir adalah hasil belajar 

setelah kegiatan pembelajaran dilakukan (Suherman, 2003:71). 

d. Analisis data Gain 

Data gain diperoleh dari hasil uji gain. Uji gain digunakan untuk 

melihat seberapa besar pengaruh pembelajaran hybrid learning 

terhadap peningkatan kemampuan bahasa matematis dan kemampuan 

pemodelan matematis siswa. Gain yang diperoleh dinormalisasi oleh 

selisih antara skor maksimal dengan skor pretest. Hal ini dimaksud 

untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasi perolehan gain 

seorang siswa. Untuk menghitung gain kemampuan bahasa matematis 

dan kemampuan pemodelan matematis digunakan normalisasi gain (g) 

dengan rumus (Meltzer, 2002) sebagai berikut 

𝑔 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
 

 

Tabel 3.18. 

    Kriteria Gain 

 

 

 

G Kriteria 

0,00 < G ≤ 0,30 Rendah 

0,30 < G ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < G ≤  1,00 Tinggi 
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  (Hake, 1999) 

 

 

 

Data-data hasil tes bahasa matematis, pemodelan matematis dan 

hasil skala kemandirian yang diperoleh dari hasil kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif 

dan statistik inferensial. 

1) Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya dan tidak bermaksud untuk membuat generalisasi 

(Sugiyono, 2010: 207-208). Adapun penyajian datanya berbentuk tabel, 

grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean dan varians 

melalui rentang dan simpangan baku. 

2) Statistik Inferensial 

Menurut Sugiyono (2010: 209-210) statistik inferensial adalah 

teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan 

untuk membandingkan pretest, posttest, dan gain untuk kemampuan 

bahasa matematis serta pemodelan matematis.  

 

 

a) Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel, dan hasilnya akan 

digeneralisasikan (diinferensialkan) untuk populasi di mana sampel 

diambil (Sugiyono, 2010: 209-210). Terdapat dua macam statistik 

inferensial yaitu statistik parametris dan non-parametris. Statistik 

parametris digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio, 

yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan 
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statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal 

dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi.  

Langkah-langkah pengujian statistika inferensial adalah sebagai 

berikut: 

(1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

kedua kelas sampel berdistribusi normal atau tidak. Jika sampel 

berdistribusi normal, maka populasi juga berdistribusi normal. 

Untuk mengujinya menggunakan uji Chi-kuadrat (uji 𝜒2). 

Adapun rumus yang digunakan yaitu (Sugiyono, 2010: 241): 

  𝜒2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Keterangan: 
2    : Chi Kuadrat 

of    : Frekuensi/jumlah data hasil observasi 

ef    : Frekunsi/jumlah yang diharapkan 

 

Setelah menghitung Chi kuadrat, maka selanjutnya 

membandingkan nilai Chi kuadrat hitung dengan Chi kuadrat 

tabel. Untuk mencari 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 digunakan dk (derajat kebebasan) 

yang besarnya dk = k -1 untuk α=0,05 dengan kriteria pengujian:  

Bila 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka data berdistribusi normal 

Bila 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka data tidak berdistribusi normal 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji 

normalitas adalah sebagai berikut (Riduwan, 2013:188 - 191): 

Langkah 1  : Mencari skor terbesar dan skor terkecil 

Langkah 2  : Mencari nilai Rentangan (R), dengan rumus: 

  R = Skor terbesar – Skor terkecil  

Langkah 3 : Mencari Banyaknya Kelas (BK), dengan rumus: 

  BK = 1+3,3 log n 

Langkah 4  : Mencari nilai Panjang Kelas (I), dengan rumus: 
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  I = 
𝑅

𝐵𝐾
 

Langkah 5 : Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

Langkah 6  : Mencari Rata-rata (Mean), dengan rumus: 

  �̅� =
∑ 𝑓𝑥𝑖

𝑛
 

 Langkah 7  : Mencari Simpangan Baku (Standar Deviasi), 

dengan rumus: 

  S = √
𝑛 ∑ 𝑓𝑥𝑖

2− (∑ 𝑓𝑥𝑖)2

𝑛(𝑛−1)
 

 Langkah 8 : Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan batas kelas. 

2) Mencari nilai z-score untuk batas kelas interval dengan 

rumus: 

3) 𝑧 =
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠−�̅�

𝑆
 

4) Mencari luas o–z dari tabel kurva normal o–z.   

5) Mencari luas tiap kelas interval. 

6) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) 

Langkah 9  : Mencari Chi-Kuadrat hitung (𝜒2), dengan rumus: 

𝜒2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒

𝑘

𝑖=1

 

Langkah 10  : Membandingkan 𝜒2
hitung dengan  𝜒2

tabel 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian normalitas adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

Dengan ketentuan: 

Jika 𝜒 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 <  𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  , maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika 𝜒 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≥  𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  , maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

(2) Uji Homogenitas 
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Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

hasil tes kemampuan pemodelan matematis siswa mempunyai 

variansi yang homogen atau tidak. Menurut Sugiyono (2010: 

275) untuk menguji homogen atau tidak homogen data dalam 

penelitian ini digunakan uji-F pada taraf signifikan 5% ( = 

0,05) sebagai berikut: 

2

1

2

2

hitung

S
F

S
   

Keterangan: 

F    : Uji homogenitas 
2

1S
 
: Variansi terbesar 

2

2S  : Variansi terkecil 

 

 

 

Nilai varians ditentukan dengan rumus (Sudjana, 2005: 95): 

2 2

2
( ) ( )

( 1)

i i i in f X f X
S

n n






 

 

Untuk menentukan Ftabel menggunakan rumus: 

dk pembilang = n1 – 1 

dk penyebut = n2 – 1 

Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : data memiliki varian yang homogen 

H1 : data tidak memiliki varian yang homogen 

Kemudian tentukan homogen atau tidaknya dengan kriteria 

sebagai berikut: 

hitung tabelF F  maka H0 ditolak (tidak homogen) 

hitung tabelF F  maka H0 diterima (homogen). 

(b) Uji Hipotesis 
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Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t 

satu pihak (kanan) yang berfungsi untuk mengetahui kelas mana 

yang lebih baik dalam hal pencapaian akhir dan peningkatan 

kemampuan bahasa matematis, pemodelan matematis, serta 

kemandirian belajar siswa. Selain itu juga digunakan uji-t dua pihak 

untuk mengetahui apakah kemampuan awal untuk kemampuan 

bahasa matematis dan pemodelan matematis, serta kemandirian 

belajar siswa antara kelas eksperimen dan kontrol sama atau tidak. 

Uji-t ini dilakukan jika diketahui bahwa data berdistribusi normal 

dan homogen. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2 

𝑛1 + 𝑛2 − 2
(

1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

(Sugiyono, 2010:273) 

 

 

Keterangan: 

�̅�1 : Nilai rata-rata pada kelas eksperimen 

�̅�2 : Nilai rata-rata pada kelas kontrol 

𝑛1 : Jumlah sampel pada kelas eksperiman 

𝑛2  : Jumlah sampel pada kelas kontrol 

𝑆1
2 : Varians sampel pada kelas eksperimen 

𝑆2
2 : Varians sampel pada kelas kontrol 

 

Hipotesis penelitian yang diuji terdiri dari enam hipotesis, yaitu: 

Hipotesis 1 

0H : Kemampuan bahasa matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan hybrid learning tidak lebih baik atau 

sama dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 

1H : Kemampuan bahasa matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik daripada 

siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 



 

 

71 
 

Fitri Aida Sari, 2017 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN HYBRID LEARNING UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BAHASA DAN PEMODELAN MATEMATIS SERTA KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
KELAS VIII SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Hipotesis statistiknya yaitu: 

0 1 2

1 1 2

:

:

H

H

 

 




  

Keterangan: 

1 : 
Kemampuan bahasa matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan hybrid learning.
 

2 : Kemampuan bahasa matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis 2 

0H : Peningkatan kemampuan bahasa matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan hybrid learning tidak 

lebih baik atau sama dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. 

1H : Peningkatan kemampuan bahasa matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan hybrid learning lebih 

baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 

 

Hipotesis statistiknya yaitu: 

0 1 2

1 1 2

:

:

H

H

 

 




  

Keterangan: 

1 : Peningkatan kemampuan bahasa matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan hybrid learning. 

2 : Peningkatan kemampuan bahasa matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis 3 

0H : Kemampuan pemodelan matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan hybrid learning tidak lebih baik atau 
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sama dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 

1H : Kemampuan pemodelan matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik daripada 

siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis statistiknya yaitu: 

0 1 2

1 1 2

:

:

H

H

 

 




  

Keterangan: 

1 : 
Kemampuan pemodelan matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan hybrid learning.
 

2 : Kemampuan pemodelan matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. 

 

 

Hipotesis 4 

0H : Peningkatan kemampuan pemodelan matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan hybrid learning tidak 

lebih baik atau sama dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. 

1H : Peningkatan kemampuan pemodelan matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan hybrid learning lebih 

baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 

 

Hipotesis statistiknya yaitu: 

0 1 2

1 1 2

:

:

H

H

 

 




  

Keterangan: 

1 : Peningkatan kemampuan pemodelan matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan hybrid learning. 
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2 : Peningkatan kemampuan pemodelan matematis siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis 5 

0H : Pencapaian kemandirian belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan hybrid learning tidak lebih baik atau 

sama dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 

1H : Pencapaian kemandirian belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik daripada 

siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis statistiknya yaitu: 

0 1 2

1 1 2

:

:

H

H

 

 




  

 

Keterangan: 

1 : Pencapaian kemandirian belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model hybrid learning. 

2 : Pencapaian kemandirian belajar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis 6 

Kemampuan bahasa matematis dan kemampuan pemodelan 

matematis siswa yang memiliki KAM tinggi, sedang dan rendah di 

kelas yang mendapat pembelajaran dengan hybrid learning lebih 

baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis statistiknya yaitu: 

0 1 2

1 1 2

:

:

H

H

 

 




  

Keterangan: 
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1 : Kemampuan bahasa matematis siswa yang memiliki KAM 

tinggi di kelas eksperimen 

2 : Kemampuan bahasa matematis siswa yang memiliki KAM 

tinggi di kelas kontrol 

 

Hipotesis statistiknya yaitu: 

0 1 2

1 1 2

:

:

H

H

 

 




  

Keterangan: 

1 : Kemampuan pemodelan matematis siswa yang memiliki KAM 

tinggi di kelas eksperimen 

2 : Kemampuan pemodelan matematis siswa yang memiliki KAM 

tinggi di kelas kontrol 

 

Dilakukan perhitungan yang sama seperti perhitungan di atas 

untuk membandingkan siswa yang memiliki KAM sedang dan 

rendah pada kelas eksperimen dan kontrol. 

 

Adapun agar proses analisis terlihat lebih terstruktur, maka disajikan 

diagram dengan keterangan sebagai berikut. 

 = Input atau output data                = Proses Pengambilan Informasi 

= Perbandingan keputusan     = Terminator (akhir Program) 

       (Rusman dkk. 2011:114) 
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Bagan 3.2. 

Alur Uji Kemampuan Bahasa dan Pemodelan Matematis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Kemampuan Bahasa dan 

Pemodelan Matematis Kelas 

Kontrol 

Uji t 

 

Data Kemampuan Bahasa dan 

Pemodelan Matematis Kelas 

Eksperimen 

Uji Normalitas 

Uji 

Homogenit

Kesimpulan Hasil Uji 

Uji t’ 

Uji 

Non-Parametris 

(Mann Whitney U-test) 

Normal 

Tidak Homogen Homogen 

Tidak Normal 
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Bagan 3.3. 

Alur Uji Skala Kemandirian Belajar 

 

 

Keterangan: 

Garis  : Alur prosedur uji analisis yang dilakukakan pada penelitian ini. 

Garis   : Alur prosedur uji analisis yang tidak dilakukakan. 

 

 

Data Kemampuan Skala 

Kemandirian Belajar Kelas Kontrol 

 

Data Kemampuan Skala 

Kemandirian Belajar Kelas 

Eksperimen 

Kesimpulan Hasil Uji 

Uji 

Non-Parametris 

(Mann Whitney U-test) 


