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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dalam meningkatkan 

kemampuan literasi matematis dan habit of thinking flexibly pada siswa SMP. 

Pada pelaksanaannya peneliti menggunakan kelas yang sudah terbentuk karena 

tidak memungkinkan untuk membentuk kelas baru, karena peneliti menggunakan 

kelas yang sudah ada maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kuasi 

eksperimen dengan desain Non equivalent control group design (Sugiyono, 2010). 

Desain ini digunakan karena penelitian ini menggunakan dua perlakuan 

yang berbeda pada dua kelompok sampel. Kelompok eksperimen akan 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) dan kelompok kontrol dengan pembelajaran konvensional. Pengambilan 

sampel tidak dipilih secara acak. Secara diagram rancangan dari penelitian ini 

adalah: 

Kelas Eksperimen :  O   X  O 

Kelas Kontrol  :  O   -   O             ... (3. 1) 

Keterangan: 

O = Tes (pretes dan postes kemampuan literasi matematis) 

X = Pendekatan RME dalam pembelajaran 

Peneliti ingin melihat pengaruh implementasi pendekatan RME dalam 

pembelajaran secara mendalam terhadap kemampuan literasi matematis, maka 

dalam penelitian ini peneliti melibatkan faktor kategori kemampuan awal 

matematika siswa tinggi, sedang, dan rendah.  

Pada aspek afektif yaitu habit of thinking flexibly peneliti ingin mengetahui 

habit of thinking flexibly siswa setelah diberikan treatment pembelajaran yang 

berbeda, untuk itu pada kedua kelompok tidak diberikan skala awal habit of 

thinking flexibly. Desain penelitian yang digunakan pada HTF digambarkan 

sebagai berikut: 
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Kelas Eksperimen :   X  O 

Kelas Kontrol  :   O              ... (3. 2) 

Keterangan: 

O = Respon  (Skala habit of thinking flexibly) 

X = Pendekatan RME dalam pembelajaran 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa di salah satu SMP Negeri 

di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran 2016/2017 semester 

2. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Purposive Sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2012). Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan dari guru mata 

pelajaran matematika. Subjek sampelnya adalah dua kelas VII yang dipilih dari 

kelas yang telah ada dan pengelompokkan kelas tidak berdasarkan kemampuan 

kognitif siswa, jadi dalam satu kelas terdapat keragaman dalam kemampuan 

kognitifnya.  

Hasil pengambilan sampel diperoleh dua kelas yang akan menjadi kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen berjumlah 28 orang yang akan 

mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan RME dan kelas kontrol berjumlah 

30 orang yang akan mendapat pembelajaran konvensional.  Sehingga total sampel 

dari dua kelompok adalah 58 orang.  

C. Variabel Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, yaitu terdapat 

dua variabel terikat, satu variabel bebas, dan satu variabel kontrol. Rincian 

variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: 

a. Kemampuan literasi matematis 

b. Habit of thinking flexibly 

2) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) 

3) Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah kemampuan awal matematika 

siswa (tinggi, sedang, rendah). 
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D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan Literasi Matematis 

Kemampuan literasi matematis adalah kemampuan individu untuk 

merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. 

yang mencakup penalaran matematis dan penggunaan konsep matematika, 

prosedur, fakta dan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena dan 

membantu individu untuk mengenali peran matematika dalam kehidupan sehari-

hari. Model dari literasi matematis melibatkan 3 aspek yang dapat dianalisis yaitu: 

proses, konten, dan konteks.  

Proses dalam literasi matematis yaitu formulate, employe, dan interpret 

yang merupakan tiga proses literasi matematis yang didalamnya memuat 

mathematical thinking dan setiap proses memiliki aktivitas-aktivitas matematika. 

Konteks literasi matematika merupakan situasi dimana matematika digunakan, 

konteks dalam literasi matematis dibagi menjadi beberapa situasi yaitu pribadi, 

occupational, sosial, dan sains. Sementara konten, adalah terkait konsep-konsep 

matematika yang terkait dengan permasalahan yang diberikan. Konten dalam 

literasi matematis dibagi menjadi 4 konten yaitu change and relationship, 

quantity, shape and space, dan uncertainty and data. Indikator yang terdapat 

dalam kemampuan literasi matematis yaitu: 

1) Merumuskan masalah secara matematis (formulate) 

2) Menggunakan fakta, konsep, prosedur, dan penalaran matematis (employe) 

3) Menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil dari suatu proses 

matematika (interpret) 

2. Habit of thinking flexibly 

Habit of thinking flexibly adalah kebiasaan untuk membuka pemikiran 

berdasarkan informasi dan data yang diperoleh untuk membangun alternatif-

alternatif penyelesaian masalah berdasarkan aturan dan kriteria yang diberikan. 

Orang dengan kemampuan berpikir yang fleksibel memiliki kriteria sebagai 

berikut: memiliki selera humor yang baik, dapat menyelesaikan masalah dengan 
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sudut pandang dan pendekatan yang baru, memiliki kemampuan untuk merubah 

pemikiran berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, menyadari alternatif-

alternatif baru dan dapat menggunakan dengan beberapa sumber informasi secara 

bersamaan. Indikator dari habit of thinking flexibly adalah:   

1) Memiliki berbagai macam perspektif 

2) Mengevaluasi kegunaan cari cara-cara alternatif 

3) Apresiasi untuk berbagai pandangan alternatif 

4) Beradaptasi dan berubah pikiran setelah evaluasi 

3. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) menempatkan realitas 

dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Prinsip utama RME 

adalah bahwa matematika harus selalu bermakna untuk siswa. Istilah realistis 

menekankan bahwa situasi masalah harus berdasarkan pengalaman nyata bagi 

siswa (Bakker, 2004). Pendekatan RME membuat pembelajaran matematika 

menjadi sangat dekat dengan konteks yang berhubungan dengan dunia nyata. 

Pendekatan RME membuat siswa dapat mengimajinasikan permasalahan 

sehingga dapat menentukan solusi untuk permasalahan tersebut. RME 

berpandangan bahwa matematika sebagai aktivitas manusia yang dikembangkan 

dengan tiga prinsip dasar yaitu: a) Guided reinvention and progresive 

mathematization; b) Didactical phenomenology; dan c) Self-developed models. 

Realistic Mathematics Education (RME) bertolak dari masalah-masalah 

kontekstual, siswa akitif, guru berperan sebagai fasilitator, siswa secara bebas 

mengembangkan ide-idenya, siswa sharing idenya dan bebas 

mengkomunikasikannya satu sama lain. 

4. Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional merupakan model yang digunakan guru 

dalam pembelajaran sehari-hari dengan menggunakan model yang bersifat umum, 

bahkan tanpa menyesuaikan model yang tepat berdasarkan sifat dan karakteristik 

dari materi pembelajaran yang dipelajari. Berdasarkan Kurikulum 2013 pada kelas 

7 diberlakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. pembelajaran yang 

biasa dilakukan oleh guru menggunakan tahapan yang ada dalam pembelajaran 

saintifik.   
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E. Kemampuan Awal Matematis 

Kemampuan awal matematis adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

sebelum pembelajaran berlangsung. Tes KAM ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen kemudian digunakan untuk 

pengelompokkan siswa berdasarkan kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Tes yang 

diberikan adalah materi prasyarat sebelum pembelajaran berlangsung. 

Menurut Arikunto (2010) kriteria pengelompokkan KAM berdasarkan skor 

rerata (�̅�) dan simpangan baku (SB) adalah sebagai berikut:  

𝐾𝐴𝑀 >  �̅� + 𝑆 ∶ Siswa kemampuan tinggi 

�̅� − 𝑆 ≤ 𝐾𝐴𝑀 ≤ �̅� + 𝑆 ∶ Siswa kemampuan sedang         ... (3. 3) 

𝐾𝐴𝑀 <  �̅� − 𝑆 ∶ Siswa kemampuan rendah 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen tes dan non 

tes. Instrumen tes terdiri atas perangkat soal tes untuk mengukur kemampuan 

literasi matematis, sedangkan instrumen non tes yaitu skala untuk mengukur habit 

of thinking flexibly.  

1. Instrumen Tes 

a. Tes Kemampuan Awal Matematika 

Kemampuan awal matematika adalah kemampuan awal yang dimiliki oleh 

siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Pemberian tes kemampuan awal 

matematika bertujuan untuk mengetahui penguasaan materi prasyarat oleh siswa 

sebelum pembelajaran dimulai dan juga untuk mengelompokkan siswa 

berdasarkan kemampuan awal matematikanya berdasarkan kategori KAM yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. Kemampuan awal matematika diukur melalui 

seperangkat soal tes dengan materi yang  merupakan materi yang sebelumnya 

sudah dipelajari dan merupakan materi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. 

b. Tes Kemampuan Literasi Matematis 

Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan literasi matematis. 

Pemilihan tes uraian bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematis sesuai dengan langkah-langkah literasi yang 

bersifat kontekstual setelah kedua kelompok memperolah pembelajaran.  
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Instrumen tes ini digunakan pada saat pretes dan postes dengan karekteristik 

setiap soal pada masing-masing tes identik. Tes awal diberikan dengan tujuan 

untuk mengetahui pengetahuan awal siswa pada kedua kelas dan akan digunakan 

sebagai tolak ukur peningkatan kemampuan literasi matematis sebelum 

mendapatkan perlakuan. Sedangkan tes akhir diberikan dengan tujuan untuk 

mengetahui hasil kemampuan literasi matematis serta ada tidaknya peningkatan 

yang signifikan setelah mendapat perlakuan yang berbeda.  

Instrumen soal disesuaikan dengan tipe soal literasi. Tes kemampuan literasi 

matematis pada penelitian ini berbentuk uraian yang terdiri dari lima soal dengan 

jumlah butir 6. Penyusunan tes hasil belajar matematika siswa dilakukan oleh 

peneliti dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Tes disusun dan 

dikembangkan oleh peneliti berdasarkan prosedur penyusunan instrumen tes yang 

baik dan benar. Sebelum tes digunakan terlebih dulu dilakukan validitas muka dan 

valisitas isi instrumen olah para ahli yang berpengalaman dibidangnya. Tes diuji 

cobakan secara empiris kepada siswa kelas IX di salah satu SMP di Kota Bandung 

sebanyak 25 orang yang sebelumnya sudah menerima materi perbandingan. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan agar susunan kalimat pada tes tersebut jelas 

pengertiannya, sehingga tidak terjadi salah pengertian saat diberikan kepada 

sampel penelitian.  

Uji validitas isi dan muka dilakukan oleh dua orang dosen ahli dan satu 

orang guru matematika di salah satu SMP di Kota Bandung. Setelah data hasil uji 

coba tersebut terkumpul data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda dari soal-soal tersebut.  

Dalam pemberian skor terhadap jawaban tes dibuat rubrik penilaian untuk 

kemampuan literasi matematis yang berpedoman pada Central Kitsap School 

District (Arter & McTighie, 2001) dengan modifikasi oleh peneliti. Pedoman 

penskoran yang digunakan dijelaskan pada Tabel 3. 1 berikut:   
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Tabel 3. 1 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Literasi Matematis 

No Kriteria Jawaban Soal Skor 

1. Menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan tepat dan 

menjelaskan proses penyelesaian masalah dengan jelas dan sesuai.  
5 

2. Menggunakan strategi penyelesaian masalah yang sebagian besar 

tepat (hampir tepat) dan menjelaskan sebagian proses penyelesaian 

masalah. 

4 

3. Menggunakan strategi penyelesaian masalah yang kurang tepat 

(hanya sebagian) dan menjelaskan sebagian proses penyelesaian 

masalah. 

3 

4 Menggunakan strategi penyelesaikan masalah yang kurang tepat dan 

tidak menjelaskan proses penyelesaian masalah. 
2 

5. Menjawab tidak sesuai dengan masalah yang diberikan. 1 

6. Tidak menjawab sama sekali 0 

 

1) Validitas Tes 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

semestinya diukur. Jika instrumen penelitian sudah valid makan data yang 

diperoleh dalam penelitian juga valid. Validitas yang dilakukan dalam penalitian 

ini adalah validitas isi (content validity) dan validitas muka (face validity). 

Validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan ketepatan antara isi 

instrumen dengan materi ajar yang telah diberikan (Sugiyono, 2012). Validitas 

muka merupakan keabsahan susunan kalimat atau kata-kata yang digunakan 

dalam soal sehingga jelas pengertiannya dan tidak menimbulkan makna ganda. 

Validitas muka dilakukan oleh satu orang ahli dan satu guru mata pelajaran 

matematika, juga diberikan kepada 3 orang siswa nonsubjek untuk diminta 

pertimbangan mengenai keterbacaan soal.  

Revisi instrumen dilakukan pada instrumen yang tidak valid sesuai dengan 

saran ahli. Item soal yang mengalami revisi harus tetap sesuai dengan kisi-kisi dan 

indikator soal yang telah disusun. Instrumen yang telah direvisi kemudian diuji 

coba ke siswa yang bukan kelas penelitian untuk memperoleh data atau informasi 

mengenai kualitas instrumen. Validitas dengan uji coba butir soal dilakukan untuk 

mengetahui butir-butir soal yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan 

dalam penelitian.  
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Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment Pearson. Koefisien korelasi ini digunakan untuk data yang memiliki 

skala pengukuran minimal interval (data interval). Koefisien korelasi product 

moment Pearson diperoleh dengan rumus: 
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             ... (3. 4) 

Dengan : 

𝑟𝑥𝑦 = indeks konsistensi internal untuk butir ke-i 

n  = banyaknya subjek yang dikenai tes (instrumen) 

X  = skor untuk butir ke-i (dari subjek uji coba) 

Y  = skor total (dari subjek uji coba) 

Butir soal dinyatakan valid jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan derajat kebebasan 

(dk) = n-2 dan taraf signifikansi 5%.  

 

2) Reliabilitas Tes 

Reliabilitas diartikan sebagai konsistensi atau keajegan. Suatu instrumen 

evaluasi dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi apabila tes yang dibuat 

mempunyai hasil yang konsisten dalam mengkur yang hendak diukur. Dalam 

menguji reliabilitas digunakan uji konsistensi internal dengan menggunakan 

rumus Cronbach Alpha sebagai berikut: 

                          

























2

2

11 1
1

t

b

k

k
r





(Arikunto, 2009)              ... (3. 5) 

Dimana:    

 r11  =  reliabilitas instrumen 

 k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 ∑ 𝜎𝑏
2  =  jumlah varian butir/item 

 𝜎𝑡
2  =  varian total 

Kiteria Guildford untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 2 Kriteria Koefisien Reliabilitas 

NILAI INTERPRETASI 

𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 <  0,40 Rendah 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Sedang  

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Tinggi  

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

 

3) Analisis Daya Pembeda Tes 

Menurut Suherman (2001) suatu butir soal memiliki daya pembeda yang 

baik jika butir soal tersebut dapat membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang berkemampuan kurang 

(berkemampuan rendah). Daya pembeda dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

                                                     DP =
XA̅̅ ̅̅ −XB̅̅ ̅̅

SMI
                                               ... (3. 6) 

Keterangan: 

DP  : Indeks daya pembeda butir soal 

MeanA : Rata-rata skor jawaban siswa pada kelompok atas 

MeanB : Rata-rata skor jawaban siswa pada kelompok bawah 

SMI  : Skor maksimum ideal, yaitu skor  

Kriteria daya pembeda soal dijelaskan dalam Tabel 3. 3 sebagai berikut 

(Suherman, 2001): 

Tabel 3. 3 Interprestasi Daya Pembeda (DP) 

Daya Pembeda (DP) Interprestasi atau penafsiran DP 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik  

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik  

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup  

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek  

DP < 0,00 Sangat Jelek 

 

4) Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar 

(Arikunto, 2009). Tingkat kesukaran butir soal merupakan salah satu indikator 
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yang dapat menunjukkan kualitas butir soal tersebut apakah termasuk mudah, 

sedang, atau sukar. Tingkat kesukaran pada masing-masing butir soal dapat 

dihitung dengan rumus (Lestari & Yudhanegara, 2015): 

                                             IK =
X̅

SMI
                                             ... (3. 7) 

Keterangan: 

IK              : Indeks kesukaran butir soal 

�̅�                : Rata-rata skor jawaban siswa pada suatu butir soal 

SMI            : Skor maksimum yang akan diperoleh siswa jika menjawab butir soal 

dengan tepat 

Dengan interprestasi tingkat kesukaran sebagaimana terdapat dalam Tabel 3. 

4 berikut (Lestari & Yudhanegara, 2015): 

Tabel 3. 4 Interprestasi Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran (TK) Interprestasi atau Penafsiran TK 

IK = 0,00 Terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < IK < 1,00 Mudah 

IK = 1,00 Terlalu mudah  

 

2. Instrumen Non Tes 

a. Skala Habit of thinking flexibly 

Instrumen non tes yang digunakan adalah skala habit of thinking flexibly 

dengan menggunakan skala Likert. Penggunaan skala habit of thinking flexibly ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kebiasaan siswa dapat berpikir open-

mindedness dan adaptable terhadap perubahan situasi dan permasalahan dalam 

pembelajaran matematika. Skala HFT disusun dengan berpedoman pada bentuk 

skala Likert dengan lima pilihan, yaitu sangat sering (SS), sering (S), kadang-

kadang (K), Jarang (J), dan tidak pernah (T) Skala habit of thinking flexibly 

diberikan kepada kedua kelas yang dijadikan sampel penelitian.  

Pernyataan pada skala HTF terdiri dari pernyataan-pernyataan positif dan 

negatif. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak sembarangan dalam menjawab 

karena pernyataan yang monoton dan membuat siswa cenderung malas berpikir. 

Selain itu pernyataan positif dan negatif akan membuat siswa membaca 
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pernyataan lebih teliti, sehingga diharapkan data yang didapat akan lebih akurat. 

Sebelum instrumen digunakan dilakukan uji coba empiris. Pertama dilakukan uji 

coba terbatas pada 5 orang siswa diluar sampel penelitian dan 3 orang ahli yang 

terdiri dari dua dosen pembimbing, dan seorang psikolog. Tujuan dari uji coba ini 

adalah untuk mengetahui tingkat keterbacaan bahasa yang terdapat dalam 

pernyataan dan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan tersebut sudah 

dapat dipahami oleh siswa.  

Setelah uji coba pertama, dilakukan perbaikan terhadap sejumlah 

pernyataan. Proses perbaikan yang dilakukan dengan mengubah beberapa 

pernyataan menjadi lebih kontekstual, perbaikan ejaan, dan pemilihan kata yang 

digunakan. Setelah proses revisi pernyataan selesai, kemudian dilakukanlah uji 

coba yang kedua kepada 28 responden dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

skala HTF tersebut sudah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. 

1) Validitas 

Validasi instrumen skala HTF dilakukan dengan menghitung korelasi antara 

item pernyataan dan butir pernyataan menggunakan rumus koefisien korelasi 

Rank Spearman karena data merupakan data ordinal. Perhitungan korelasi 

dilakukan melalui program SPSS for windows V 23.0 dengan rumus: 

                                  NN

di
rs







3

261

                                   ... (3. 7)
 

Keterangan :  

r = Koefesien korelasi 

di = Selisih ranking jumlah setiap aspek dengan total item 

N = Jumlah item 

Apabila suatu pernyataan berkorelasi rendah, namun pernyataan tersebut 

cukup berperan dalam mengukur indikator tertentu maka peneliti tetap 

mempertahankan pernyataan tersebut dan melakukan revisi. Sebaliknya, apabila 

suatu pernyataan memiliki korelasi yang rendah, dan kurang berperan dalam 

mengukur suatu indikator tertentu maka peneliti tidak menggunakan pernyataan 

tersebut dan atau membuat pernyataan baru.  
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2) Reliabilitas 

Reliabilitas mengindikasikan apakah alat ukur cukup akurat, stabil dan 

konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud (Kerlinger, 1998). Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan perhitungan Cronbach Alpha melalui 

program SPSS for windows V 23.0 Reliabilitas alat ukur ditunjukkan dengan 

besarnya koefisien korelasi dengan rumus: 

                           

























2

2

11 1
1

t

b

k

k
r





(Arikunto, 2009)            ... (3. 8) 

Dimana:    

 r11  =  reliabilitas instrumen 

 k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 ∑ 𝜎𝑏
2  =  jumlah varian butir/item 

 𝜎𝑡
2  =  varian total 

Kiteria Guildford (Susianita, 2016) untuk menginterpretasikan derajat 

reliabilitas dijelaskan pada Tabel 3. 5 berikut: 

Tabel 3. 5 Kriteria Koefisien Reliabilitas 

NILAI INTERPRETASI 

𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Sangat rendah 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 <  0,40 Rendah 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Sedang  

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Tinggi  

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

 

3. Lembar Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Observasi dilakukan dengan 

mengamati kegiatan dan perilaku siswa secara langsung. Selain itu lembar 

observasi dilakukan untuk melihat suasana pada saat pembelajaran berlangsung, 

dan mengevaluasi apakah tahap-tahap pada pendekatan RME dilaksanakan atau 

tidak oleh guru. Alat yang digunakan adalah lembar observasi dan setiap observer 

membuat catatan lapangan.  
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G. Intrumen Pembelajaran 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bertujuan untuk membantu 

peneliti dalam mengarahkan jalannya penelitian agar terlaksana dengan baik 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Penyusunan RPP sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan oleh Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 yang 

sedikitnya meliputi kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), indikator 

pencapaian kompetensi (IPK), tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model 

dan metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian 

pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar.  

RPP yang disusun memuat indikator yang mengukur penguasaan siswa 

terhadap materi yang akan diajarkan yaitu materi perbandingan, strategi dan 

langkah-langkah pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran yang akan 

diterapkan. Kelas eksperimen akan menggunakan pembelajaran dengan 

pendekatan RME, sedangkan kelas kontrol akan menggunakan pembelajaran 

konvensional sesuai dengan aturan Kurikulum 2013 yaitu menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Materi, sumber belajar, dan penilaian 

hasil belajar untuk kedua kelas akan menggunakan perlakuan yang sama. 

2. Bahan Ajar 

Bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan ajar dengan 

menggunanakan pendekatan RME untuk kelas eksperimen. Bahan ajar yang 

dibuat mengacu pada Kurikulum 2013 yang berlaku, sehingga diharapkan dapat 

membantu dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis dan sikap HTF 

siswa.  

Bahan ajar disajikan dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

dirancang, disusun, dan dikembangkan sesuai indikator dan tujuan pembelajaran 

serta melalui pertimbangan dosen pembimbing. LKS berisi sejumlah soal dan 

instruksi yang dapat membuat siswa menguasai materi perbandingan.  

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tes kemampuan awal 

matematika, data pretes yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran dan 
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data postes yang dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran untuk mengukur 

kemampuan literasi matematis siswa, dan pengumpulan data angket HTF melalui 

post response yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif, untuk itu pengolahan terhadap data yang terkumpul dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif.  

1. Analisis data kualitatif 

Analisis data kualitatif dilakukan pada data hasil observasi selama proses 

pembelajaran dengan pendekatan RME berlangsung. Hasil observasi diolah secara 

deskriptif dan dianalisis dalam laporan essay selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

2. Analisis data kuantitatif 

Hasil tes kemampuan literasi matematis dan data hasil habit of thinking 

flexibly siswa dianalisis secara kuantitatif. Data hasil uji instrumen diolah dengan 

software MS excel 2010 dan SPSS V. 23 for windows  untuk memperoleh 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, serta indeks kesukaran soal. Data hasil pretes 

dan postes, dan N-Gain diolah dengan software MS excel 2010 dan SPSS V. 23 for 

windows untuk dilakukan uji statistik yang diperlukan.  

Adapun analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Kemampuan Literasi Matematis 

Pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis deskritptif yang 

bertujuan untuk melihat gambaran umum pencapaian kemampuan literasi 

matematis siswa yang terdiri dari rataan dan simpangan baku. Selanjutnya 

dilakukan analisis uji perbedaan rataan parametrik dan non parametrik. Uji 

perbedaan rataan dipakai untuk membandingkan antara dua keadaan, yaitu 

keadaan nilai rataan pretes siswa pada kelompok eksperimen dengan siswa 

kelompok kontrol. Sebelum data hasil penelitian diolah terlebih dahulu 

dipersiapkan beberapa hal diantara lain: 

1) Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan alternatif jawaban dan 

pedoman penskoran yang digunakan. 
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2) Membuat tabel skor pretes dan postes siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3) Menentukan skor pretes dan postes untuk mencari peningkatan yang terjadi 

sesudah pembelajaran pada masing-masing kelompok yang dihitung dengan 

rumus gain ternormalisasi (normalize gain) sebagai berikut: 

 

𝑁𝑔𝑎𝑖𝑛 =
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥. 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
 

                                                                                                                      .... (3. 9) 

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi dari Hake (1999) yang dapat dilihat pada Tabel 3. 6 berikut: 

Tabel 3. 6 Klasifikasi Gain Ternormalisasi 

Skor Gain Kriteria 

𝑔 ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 ≤ 𝑔 < 0,70 Sedang 

𝑔 < 0,30 Rendah 

 

4) Menentukan deskriptif statistik pretes dan postes serta gain 

Hal pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah melakukan analisis 

deskriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran umum peningkatan literasi 

matematis siswa yang terdiri dari rataan dan simpangan baku. Kemudian 

dilakukan uji statistik untuk membuktikan hipotesis pada penelitian. Sebelum 

dilakukan uji tersebut perlu dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas varians. 

5) Melakukan uji asumsi 

a) Uji Normalitas 

Melakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan data pretes, postes, 

N-gain kemampuan literasi matematis dan post respon habit of thinking flexibly 

pada dua kelompok.  

Adapun hipotesis yang diuji adalah: 

Ho : Data kedua kelompok (pretes, postes, N-gain) berdistribusi normal 

H1 : Data kedua kelompok (pretes, postes, N-gain) berdistribusi tidak normal 
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Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Shapiro Wilk. 

Uji Shapiro Wilk dipilih karena uji ini memiliki akurasi yang tinggi untuk semua 

jenis distribusi dan sampel dalam pengujian normalitas daripada uji lainnya (Yap 

& Sim, 2011; Razali & Yap, 2011). Uji normalitas dilakukan berdasarkan kriteria 

uji sebagai berikut: 

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

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

b) Uji Homogenitas 

Melakukan uji homogenitas varians skor postes, pretes, N-gain kemampuan 

literasi matematis dan post respon habit of thinking flexibly pada dua kelompok. 

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

 Ho : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (data kedua kelompok memiliki varians yang homogen) 

HI    : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data kedua kelompok memiliki varians yang tidak  

                               homogen) 

Keterangan: 

𝜎1 = varians kelompok eksperimen 

𝜎2 = varians kelompok kontrol 

Uji statistik menggunakan Uji Levene pada SPSS V. 23 for windows karena 

uji tersebut digunakan untuk menguji homogenitas varians dari dua sampel 

independen dengan kriteria uji adalah sebagai berikut: 

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

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

c) Uji Perbedaan Dua Sampel Independen  

Setelah memenuhi uji prasyarat (normalitas dan homogenitas) langkah 

selanjutnya melakukan uji perbedaan rerata skor pretes dan postes, serta N-gain 

menggunakan uji–t Independent Sample T-Test, dengan bantuan SPSS V. 23 for 

windows. 

d) Uji Perbedaan Dua Sampel Independen berdasarkan Kategori KAM 

Melakukan uji perbedaan rerata skor N-gain kemampuan literasi matematis 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan RME untuk kelas 

eksperimen, dan pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol  berdasarkan 

kemampuan awal matematika (tinggi, sedang, rendah). Untuk mengetahui 
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perbedaan rerata tersebut dilakukan dengan uji-t yaitu Independent Sample T-Test 

dengan bantuan SPSS V. 23 for windows 

Secara umum alur teknik analisis data untuk uji statistik data postes, pretes, 

dan N-Gain diperlihatkan melalui diagram alir pada Gambar 3. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Alur Uji Statistik Umum 

Cara serupa digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel independen 

berdasarkan KAM. Kelompok tinggi pada kelas eksperimen dengan kelompok 

tinggi pada kelas kontrol, kelompok rendah pada kelas eksperimen dengan 

kelompok rendah pada kelas kontrol,serta kelompok rendah pada kelas 

eksperimen dengan kelompok rendah pada kelas kontrol.  

e) Uji Perbedaan Peningkatan Kemampuan Literasi Matematis Berdasarkan 

KAM pada Kelompok Eksperimen (RME) 

Melakukan uji perbedaan peningkatan kemampuan literasi matematis siswa 
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mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan RME dengan menggunakan uji 

ANOVA satu jalur, jika data berdistribusi normal dan bervariasi homogen, atau 

dengan uji Kruskal Wallis jika terdapat data yang berdistribusi tidak normal untuk 

melihat perbedaannya, untuk kemudian dilanjutkan dengan uji lanjutan (Uji Pos 

hoc) apabila terdapat perbedaan. 

Alur statistik nya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Alur Uji Statistik Perbedaan Kemampuan Literasi Matematis  

Berdasarkan KAM 
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Perolehan data skor skala habit of thinking flexibly dianalisis dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1) Hasil jawaban skala HTF siswa diberi skor sesuai dengan pernyataan positif 

dan negatif. 

2) Data ordinal yang diperoleh dari pemberian skor pada tiap pernyataan skala 

HTF kemudian ditransformasikan menjadi data interval dengan program 

MSI (Method of Succesive Interval). 

3) Pengujian dilakukan pada skor yang telah ditransformasikan yaitu uji 

normalitas. 

4) Selanjutnya lakukan uji-t dengan Independent Sample T-Test untuk melihat 

apakah ada perbedaan signifikan habit of thinking flexibly siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan pendekatan RME dan siswa yang mendapat 

pembelajaran konvensional 

5) Kriteria pengujian sebagai berikut: 

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

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

6) Peneliti membuat kategorisasi untuk memudahkan mengukur persentase 

pencapaian HTF siswa. Kategori yang dibuat oleh peneliti berdasarkan skor 

maksimal ideal (SMI) yang diperoleh dalam skala HTF yang diberikan. SMI 

dihitung dari asumsi nilai tertinggi yang diperoleh dalam skala HTF setelah 

data di transformasi. Tabel 3. 7 adalah klasifikasi pencapaian HTF yang 

digunakan untuk mengukur persentase yang dicapai siswa dalam sikap HTF.  

Tabel 3. 7 Klasifikasi Pencapaian  

Habit of Thinking Flexibly 

Persentase HTF Kategori 

𝑥 > 79 Sangat Baik 

58 < 𝑥 ≤ 79 Baik 

38 < 𝑥 ≤ 58 Sedang 

17 < 𝑥 ≤ 38 Cukup 

𝑥 ≤ 17 Kurang 

 

Diagram alur statistik untuk skala Habit of Thinking Flexibly adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 3. 3 Alur Skala Habit of Thinking Flexibly 
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a. Menarik kesimpulan dari hasil uji statistik yang telah dilakukan pada 

kemampuan literasi matematis dan habit of thinking flexibly. 

b. Penyusunan laporan hasil analisis data, serta temuan-temuan selama 

penelitian secara lengkap. 

J. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dirancang untuk  memudahkan pelaksanaan 

penelitian. Adapun prosedur dalam penelitian ini dibagi dalam 3 tahap yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

a. Studi pendahuluan, identifikasi masalah dan studi literatur 

b. Studi kepustakaan mengenai Realistic Mathematics Education (RME), 

kemampuan literasi matematis, dan habit of thinking flexibly (HTF). 

c. Menetapkan materi pelajaran yang akan diajarkan dan digunakan dalam 

penelitian. 

d. Penyusunan perangkat bahan ajar, seperti RPP dan instrumen penelitian. 

e. Melakukan uji coba instrumen yang akan digunakan, dan melakukan revisi 

yang diperlukan. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Memberikan tes Kemampuan Awal Matematika (KAM) kepada kelas yang 

jadi subjek penelitian. 

b. Memberikan pretes (tes awal) kemampuan literasi matematis kepada kedua 

kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol) 

c. Melakukan kegiatan pembelajaran. Pada kelas eksperimen diberikan 

pembelajaran dengan pendekatan RME dan pada kelas kontrol diberikan 

pembelajaran konvensional. 

d. Memberikan postes (tes akhir) kemampuan literasi matematis kepada kedua 

kelas setelah semua proses pembelajaran selesai. 

e. Memberikan angket HTF pada akhir pembelajaran. 

3. Analisis data dan penulisan laporan penelitian 

a. Menganalisis data tes KAM dan mengelompokkan sesuai kategori. 

b. Menganalisis data pretes dan postes kemampuan literasi matematis. 

c. Menganalisis data angket HTF 

d. Melakukan pengajuan hipotesis penelitian 
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e. Menyimpulkan hasil penelitian. 

Diagram alur dari prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Studi Literatur 

Pengembangan dan Validasi Bahan Ajar, Pembelajaran, 

Instrumen Penelitian 

Uji Coba Instrumen 

Analisis Hasil Uji Coba Instrumen 

Pemilihan Subjek Penelitian 

Kelas kontrol Kelas Eksperimen 

Perlakuan Pada  

Kelas Eksperimen  

(Pendekatan 

RME) 

Perlakuan Pada  

kelas Kontrol  

(Pembelajaran 

konvensional) 

Pretes 

Analisis Data 

Postes 

Penyusunan Laporan 

Peningkatan Peningkata

nan 



58 
 

Eri Erlina Andiriani, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS DAN PENCAPAIAN HABIT OF THINKING 
FLEXIBLY SISWA SMP DENGAN  PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Gambar 3. 4 Prosedur Penelitian 

 

 

K. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen 

1. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen Tes 

a. Kemampuan Awal Matematika (KAM) 

Tes kemampuan awal matematika dilakukan dengan tujuan untuk 

mengelompokkan siswa berdasarkan kategori penguasaan materi prasyarat 

sebelum mempelajari materi perbandingan. Siswa dikelompokkan dalam kategori 

KAM tinggi, sedang, dan rendah. Uji coba dilakukan pada soal tes KAM untuk 

melihat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Uji coba tes 

KAM dilakukan dengan bantuan software SPSS V. 23 dan microsoft excel. Hasil 

perhitungan lengkap terhadap 15 soal tes KAM dapat dilihat pada lampiran C.  

Berdasarkan hasil uji coba tes KAM kepada 25 siswa di kelas yang bukan 

subjek penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Validitas Tes KAM 

Tabel 3.8 menunjukkan nilai validitas yang didapat pada 15 butir soal tes 

KAM. Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3. 8 Hasil Validitas Butir Soal Tes KAM 

Butir Soal R Sig Interpretasi Kesimpulan  

Item 1 0,405 0,045 Valid  Dipakai 

Item 2 0,583 0,002 Valid Dipakai  

Item 3 0,687 0,000 Valid Dipakai 

Item 4 0,448 0,025 Valid Dipakai  

Item 5 0,412 0,041 Valid Dipakai 

Item 6 0,472 0,017 Valid Dipakai  

Item 7 0,579 0,002 Valid Dipakai 

Item 8 0,514 0,009 Valid Dipakai  

Item 9 0,434 0,030 Valid Dipakai 

Item 10 0,710 0,000 Valid Dipakai  

Item 11 0,527 0,007 Valid Dipakai 

Item 12 0,601 0,001 Valid Dipakai  

Item 13 0,405 0,044 Valid Dipakai 

Item 14 0,434 0,030 Valid Dipakai  

Item 15 0,417 0,038 Valid Dipakai 
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Berdasarkan Tabel 3. 8 nilai r tiap butir soal jika dibandingkan dengan 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,3961  ( df = 23, pada taraf signifikansi 0,05) memiliki nilai r yang 

lebih besar, sehingga setiap butir soal tes KAM sudah valid, oleh karena itu 

semua butir soal tes KAM dapat dipakai dalam penelitian.  

 

2) Reliabilitas Tes KAM 

Tabel 3. 9 menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap 15 butir soal tes KAM. 

Berdasarkan hasil uji diperoleh hasil sebagai berikut: 

3. 9 Hasil Analisis Reliabilitas Butir Soal Tes KAM 

Banyak soal R Kategori Interpretasi Kesimpulan  

15 0,795 Tinggi Reliabel Dipakai 

Tabel 3. 9 menunjukkan hasil reliabilitas soal tes KAM adalah 0,795 dan 

berada pada kategori tinggi, sehingga semua butir soal pada instrumen tes 

KAM dapat digunakan untuk penelitian. 

3) Daya Pembeda dan Indeks Kesukaran Tes KAM 

Tabel 3. 10 menunjukkan hasil perhitungan daya pembeda dan indeks 

kesukaran dari soal tes KAM. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 10 Hasil Analisis Daya pembeda, dan Indeks Kesukaran 

Butir Soal Tes KAM 

Butir 

Soal 
Daya Pembeda Kategori 

Tingkat 

Kesukaran 
Kategori 

Item 1 0,54 Baik 0,60 Sedang  

Item 2 0,46 Baik 0,64 Sedang 

Item 3 0,46 Baik 0,56 Sedang 

Item 4 0,38 Cukup 0,60 Sedang 

Item 5 0,23 Cukup 0,52 Sedang 

Item 6 0,31 Cukup 0,56 Sedang 

Item 7 0,31 Cukup 0,56 Sedang 

Item 8 0,69 Baik 0,60 Sedang 

Item 9 0,38 Cukup 0,52 Sedang 

Item 10 0,69 Baik 0,60 Sedang 

Item 11 0,31 Cukup 0,48 Sedang 

Item 12 0,69 Baik 0,60 Sedang 

Item 13 0,31 Cukup 0,64 Sedang 

Item 14 0,54 Baik 0,52 Sedang 

Item 15 0,38 Cukup 0,36 Sedang 
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Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda dan indeks kesukaran pada Tabel 3. 

10 maka kesimpulannya adalah semua butir soal tes KAM dapat digunakan dalam 

penelitian.   

 

 

b. Kemampuan Literasi Matematis 

Tes kemampuan literasi matematis digunakan untuk dapat mengukur 

kemampuan literasi matematis yang dimiliki siswa sebelum dan setelah 

pembelajaran dilakukan. Uji coba dilakukan untuk melihat validitas, reliabilitas, 

daya pembeda, dan indeks kesukaran pada soal tes kemampuan literasi matematis 

dengan bantuan software SPSS V. 23 dan microsoft excel. Hasil perhitungan 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran C.  

Berdasarkan hasil uji coba tes kemampuan literasi matematis kepada 22 

siswa di kelas IX salah satu SMP di Kota Bandung diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1) Validitas Tes Kemampuan Literasi Matematis 

Tabel 3. 11 menunjukkan nilai validitas yang didapat pada tiap butir soal tes 

kemampuan literasi matematis. Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 11 Hasil Validitas Butir Soal Tes  

Kemampuan Literasi Matematis 

Butir Soal R Sig Interpretasi Kesimpulan  

Item 1 0,757 0,000 Valid  Dipakai 

Item 2a 0,812 0,000 Valid Dipakai  

Item 2b 0,688 0,000 Valid Dipakai 

Item 3 0,813 0,000 Valid Dipakai  

Item 4 0,734 0,000 Valid Dipakai 

Item 5 0,721 0,000 Valid Dipakai  

Berdasarkan Tabel 3. 11 nilai r tiap butir soal jika dibandingkan dengan 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,4227  ( df = 20, pada taraf signifikansi 0,05) memiliki nilai r yang 

lebih besar, sehingga setiap butir soal tes kemampuan literasi matematis sudah 

valid, oleh karena itu semua butir soal tes kemampuan literasi matematis dapat 

dipakai dalam penelitian.  
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2) Reliabilitas Tes Kemampuan Literasi Matematis 

Tabel 3. 12 menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap soal tes kemampuan 

literasi matematis. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 3. 12 Hasil Analisis Reliabilitas Butir Soal  

Tes Kemampuan Literasi Matematis 

Banyak 

butir soal 
R Kategori Interpretasi 

Kesimpulan  

6 0,833 Tinggi Reliabel Dipakai 

Tabel 3.12 menunjukkan hasil reliabilitas soal tes kemampuan literasi 

matematis adalah 0,833 dan berada pada kategori tinggi, sehingga semua butir 

soal pada instrumen tes kemampuan literasi matematis dapat digunakan untuk 

penelitian. 

3) Daya Pembeda dan Indeks Kesukaran Tes Kemampuan Literasi Matematis 

Tabel 3. 13 menunjukkan hasil perhitungan daya pembeda dan indeks 

kesukaran dari soal tes kemampuan literasi matematis. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3. 13 Hasil Analisis Daya pembeda, dan Indeks Kesukaran 

Butir Soal Kemampuan Literasi Matematis 

Butir 

Soal 
Daya Pembeda Kategori 

Tingkat 

Kesukaran 
Kategori 

Item 1 0,29 Cukup 0,53 Sedang 

Item 2a 0,27 Cukup 0,41 Sedang 

Item 2b 0,24 Cukup 0,21 Sukar 

Item 3 0,42 Baik 0,41 Sedang 

Item 4 0,42 Baik 0,52 Sedang  

Item 5 0,42 Baik 0,28 Sukar  

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda dan indeks kesukaran pada Tabel 3. 

13 maka kesimpulannya adalah semua butir soal tes kemampuan literasi 

matematis memiliki daya pembeda yang cukup baik dan indeks kesukaran yang 

cukup beragam, sehingga soal tes dapat digunakan dalam penelitian.   

2. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen Non Tes 

a. Skala Habit of thinking flexibly 
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Setelah dilakukan validitas muka oleh 2 dosen pembimbing dan seorang 

psikolog selanjutnya skala HTF diuji coba kepada 28 orang siswa yang bukan 

subjek penelitian. Uji coba dilakukan untuk melihat validitas dan reliabilitas 

dengan bantuan software SPSS V. 23. Hasil perhitungan lengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran C. Berdasarkan hasil uji coba skala HTF diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 14 Analisis Hasil Uji Coba Validitas Skala HTF siswa 

No. Spearman Sig Ketetrangan Kesimpulan 

1. 0,066 0,05 Tidak Valid Direvisi 

2. 0,001 0,05 Valid Dipakai 

3. 0,010 0,05 Valid Dipakai 

4. 0,503 0,05 Tidak Valid Direvisi 

5. 0,000 0,05 Valid Dipakai 

6. 0,000 0,05 Valid Dipakai 

7. 0,049 0,05 Valid Dipakai 

8. 0,029 0,05 Valid Dipakai 

9. 0,006 0,05 Valid Dipakai 

10. 0,022 0,05 Valid Dipakai 

11. 0,004 0,05 Valid Dipakai 

12. 0,022 0,05 Valid Dipakai 

13. 0,004 0,05 Valid Dipakai 

14. 0,252 0,05 Valid Dipakai 

15. 0.007 0,05 Valid Dipakai 

16. 0,005 0,05 Valid Dipakai 

17. 0,004 0,05 Valid Dipakai 

18. 0,003 0,05 Valid Dipakai 

19. 0,003 0,05 Valid Dipakai 

20. 0,000 0,05 Valid Dipakai 

21. 0,000 0,05 Valid Dipakai 

22. 0,012 0,05 Valid Dipakai 

23. 0,000 0,05 Valid Dipakai 

 

Tabel 3. 14 menunjukkan terdapat dua pernyataan yang tidak valid yaitu pada 

butir  1 dan 4. Kedua pernyataan tersebut berada pada dimensi yang sama dan 

dipertahankan karena berperan dalam mengukur dimensi yang diwakilinya. Pada 

kedua butir pernyataan tersebut dilakukan revisi sesuai dengan saran dari ahli 

psikologi. Proses revisi dilakukan dengan mengubah beberapa pernyataan menjadi 

lebih mudah dipahami oleh responden, perbaikan ejaan, dan pemilihan kata yang 
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digunakan. Perubahan pernyataan no 1 dan 4 sebelum dan setelah di revisi 

disajikan dalam Tabel 3. 15 berikut. 

Tabel 3. 15 Revisi Pernyataan No. 1 dan 4 

No. Soal Sebelum Revisi Setelah Revisi 

1 

Saya memiliki berbagai sudut 

pandang masalah matematika. 

Saya mampu melihat masalah 

matematika dalam berbagai sudut 

pandang.  

4 
Saya memiliki satu sudut 

pandang saja. 

Saya melihat masalah dalam satu 

sudut pandang saja.  

Sedangkan pada butir pernyataan lainnya sudah valid sehingga dapat langsung 

digunakan untuk penelitian. Selanjutnya pada skala HTF tersebut diuji 

reliabilitasnya menggunakan bantuan software SPSS V. 23 Berdasarkan hasil uji 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3. 16 Hasil Analisis Reliabilitas Skala HTF 

Banyak butir 

soal 
R Kategori Interpretasi 

Kesimpulan  

23 0,897 Tinggi Reliabel Dipakai 

 

Tabel 3.16 menunjukkan hasil reliabilitas skala HTF adalah 0,897 dan berada 

pada kategori tinggi, sehingga skala HTF dapat digunakan untuk penelitian.  

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan pada semua instrumen, baik 

instrumen tes dan non tes diperoleh hasil yang baik. Sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian.  

 

 

 


