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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode  dan Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah Preresponse-Postresponse 

Control Group Design. Dalam penelitian ini sampel dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Karena sampel 

telah ditentukan dan tidak diperoleh secara acak, maka metode penelitian ini 

disebut metode kuasi-eksperimen. Kedua kelompok tersebut diberikan 

preresponse untuk mengetahui kemampuan awal mengenai materi yang 

berkaitan. Setelah itu, kelompok eksperimen mendapat perlakuan dengan 

menerapkan model reciprocal teaching pada saat pembelajaran berlangsung, 

sedangkan kelas kontrol mendapat perlakuan dengan menerapkan model 

pembelajaran biasa. Kemudian, kedua kelas baik eksperimen maupun kontrol 

diberikan postresponse untuk mengetahui pencapaian serta peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis dan self-regulated learning pada masing-

masing kelas. 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian non-

equivalent control group design seperti yang dikemukakan oleh Christensen 

(1988) yaitu sebagai berikut: 

Kelas Eksperimen : O X O 

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

Kelas Kontrol : O  O 

Keterangan: 

O : preresponse/postresponse kemampuan komunikasi matematis dan skala 

    self-regulated learning sebelum dan setelah pembelajaran. 

X : perlakuan pada kelas eksperimen dengan penerapan model reciprocal 

    teaching. 

---- : sampel tidak diperoleh dan dikelompokkan secara acak 
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Secara rinci, aktivitas pembelajaran yang dilakukan pada design di atas 

disajikan pada tabel berikut 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Subjek Preresponse Perlakuan Postresponse 

Kelas 

Eksperimen 

- Komunikasi 

Matematis, & 

- Self-Regulated 

Learning 

Penerapan Model 

Reciprocal 

Teaching 

- Komunikasi 

Matematis, & 

Self-Regulated 

Learning 

Kelas Kontrol 

- Komunikasi 

Matematis, & 

Self-Regulated 

Learning 

Pembelajaran 

Konvensional/ 

Biasa 

- Komunikasi 

Matematis, & 

Self-Regulated 

Learning 
 

 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 

di salah satu  SMP  Negeri di Bandung. Subjek  penelitian ini terdiri dari dua 

kelas VIII yang ada di sekolah tersebut. Kelas VIII-C akan dijadikan kelas 

eksperimen yang menggunakan model reciprocal teaching dan kelas VIII-B 

dijadikan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa. Kedua kelas 

tersebut dipilih oleh guru mata pelajaran matematika berdasarkan pertimbangan 

kesetaraan kemampuan siswa pada kedua kelas serta jadwal mengajar guru yang 

bersangkutan. Total subjek kedua kelas dalam penelitian ini disajikan sejumlah 

35 orang pada setiap kelas. 

  

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ditentukan berdasarkan rumusan masalah dan 

hipotesis yang telah dirumuskan. Variabel penelitian dibuat untuk memudahkan 

dalam menentukan jenis dan sumber data yang digunakan. Nana Sudjana dan 

Ibrahim (2004), mengatakan bahwa: “Variabel adalah ciri atau karakterisitik dari  

individu, objek, peristiwa yang nilainya bisa berubah-ubah. Ciri tersebut 

memungkinkan untuk dilakukan pengukuran, baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif.”  
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Penelitian ini melibatkan satu variabel bebas (X) dan dua variabel terikat 

(Y). Variabel bebas merupakan faktor stimulus atau input yaitu faktor yang 

dipilih oleh peneliti untuk melihat pengaruh terhadap gejala yang diamati. 

Sementara variabel terikat yaitu faktor yang diamati dan diukur untuk 

mengetahui efek variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

model reciprocal teaching dan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 

kemampuan komunikasi matematis dan kemampuan self-regulated learning.  

 

D. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen yang akan dikembangkan berupa 

instrumen pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta instrumen penelitian yang terdiri 

dari instrumen tes dan instrument non-tes.  

1. Perangkat Pembelajaran 

a. Silabus 

Silabus  merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk 

setiap kajian mata pelajaran. Adapun silabus yang disusun dalam penelitian ini 

hanya untuk materi tertentu saja yaitu materi kubus dan balok. Beberapa konten 

yang terkandung dalam silabus yaitu konpetensi dasar, indikator pembelajaran, 

topik pembelajarn, nomor RPP, nomor uraian bahan ajar, dan nomor LKS. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, RPP merupakan rencana 

kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta 

didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). RPP mencakup: (1) 

identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan; (2) identitas mata pelajaran atau 

tema/subtema; (3) kelas/semester; (4) materi pokok; (5) alokasi waktu; (6) 

tujuan pembelajaran (7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 

(8) media pembelajaran; (9) sumber belajar; (10) langkah-langkah pembelajaran 

melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; (11) penilaian hasil 

pembelajaran. 
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Dalam penelitian ini, RPP untuk kelas kontrol disesuaikan dengan 

langkah-langkah pembelajaran biasa. Sedangkan RPP untuk kelas eksperimen 

disesuaikan dengan langkah-langkah model reciprocal teaching. 

c. Uraian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan seperangkat bahan yang disusun secara sistematis 

yang digunakan untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga tercipta  suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar 

yang disusun terdiri dari alur pembelajaran khusus dan uraian materi 

pembelajaran. Alur pembelajaran khusus adalah tahapan atau urutan 

pembelajaran dari suatu topik tertentu dalam setiap pertemuan, sedangkan uraian 

materi pembelajaran adalah suatu sumber belajar yang digunakan oleh siswa 

dalam suatu pertemuan. Uraian materi yang dikembangkan dalam penelitian ini 

disusun sesuai dengan model reciprocal teaching, yang mencakup: 

1) Informasi, informasi pada uraian bahan ajar yang dibuat memuat materi yang 

dapat membantu siswa dalam memahami materi kubus dan balok. Informasi 

tersebut dapat berupa materi pendukung ataupun materi yang dapat 

membantu siswa sebelum melaksanakan kegiatan di dalam LKS. Penyajian 

informasi yang terdapat dalam uraian bahan ajar pun disesuaikan dengan 

model pembelajaran kontekstual. Contoh informasi yang terdapat dalam 

uraian bahan ajar diantaranya yaitu: 

Gambar 3.1 Contoh informasi pada bahan ajar 

ajar 
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2) Aktivitas, aktivitas ini disusun agar siswa dapat memahami materi 

pembelajaran dengan langkah pembelajaran yang digunakan, dalam 

penelitian pembelajaran yang digunakan menggunakan model reciprocal 

teaching. Contoh aktivitas siswa yang terdapat dalam uraian bahan ajar 

diantaranya yaitu: 

         Gambar 3.2 Contoh aktivitas siswa 

3) Contoh soal lengkap, pada bagian termuat soal yang sudah dilengkapi dengan 

proses penyelesaiannya secara lengkap. Hal tersebut dapat membantu siswa 

dalam memahami penerapan konsep yang dipelajari serta cara 

mengkomunikasikan jawaban yang tepat. Contoh soal lengkap yang terdapat 

dalam uraian bahan ajar diantaranya yaitu: 

Gambar 3.3 Contoh soal lengkap 
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4) Contoh soal tak lengkap, yaitu penyajian contoh soal yang prosedur 

pengerjaannya tidak diselesaikan sampai tuntas sehingga menuntut siswa 

untuk melengkapi prosedur pengerjaan tersebut hingga didapat jawaban dari 

soal tersebut. Contoh soal tak lengkap yang terdapat dalam uraian bahan ajar 

diantaranya yaitu: 

Gambar 3.4 Contoh soal tak lengkap 

5) Latihan soal, bagian ini menguji pemahaman siswa terhadap konsep yang 

telah dipelajari dan sebagai pengantar pada masalah-masalah atau kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan dalam LKS. Contoh: 

Gambar 3.5 Contoh latihan soal 

d. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS merupakan salah satu media pembelajaran khususnya pelajaran 

matematika yang mempunyai peranan untuk mengonstruksi pemahaman konsep 

siswa. Untuk membuat LKS yang baik haruslah mengacu kepada tujuan 
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pembelajaran yang ingin dicapai dan dapat membimbing siswa untuk 

mendapatkan suatu pemahaman yang baru. LKS yang digunakan berisi tentang 

permasalahan dan petunjuk yang harus diselesaikan siswa. Petunjuk ini 

menuntun siswa untuk menyelesaikan permasalahan dan mengarahkan pada 

konsep matematika. Adapun LKS yang disusun dalam penelitian ini berisi 

aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan model reciprocal teaching. 

Selain itu LKS yang digunakan oleh penulis juga harus memuat tiga komponen 

materi ajar yakni aktivitas, contoh tak lengkap dan latihan soal. Berikut ini akan 

dipaparkan secara lebih jelas. 

1) Aktivitas, yaitu kegiatan siswa yang terdapat dalam LKS untuk memahami 

materi pelajaran. Aktivitas dalam LKS berfungsi sebagai kegiatan atau cara 

siswa untuk menemukan (kembali) dan mengkontruksi pengetahuannya 

mengenai konsep/materi yang akan dipelajari. Aktivitas siswa pada LKS 

diberikan dalam bentuk petunjuk-petunjuk atau bimbingan yang berupa 

langkah-langkah penyelesaian agar dapat membantu siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam rangka  menemukan susatu yang 

diharapkan. Aktivitas yang terdapat dalam lembar kegiatan siswa diantaranya 

yaitu:  

Gambar 3.6 Contoh aktivitas kegiatan siswa dalam LKS 

 



26 
 

Asri Alfia Sugiharti, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN SELF-REGULATED LEARNING SISWA SMP 
MENGGUNAKAN MODEL RECIPROCAL TEACHING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2) Contoh tak lengkap, yaitu penyajian prosedur pengerjaan yang tidak 

diselesaikan sampai tuntas sehingga menuntut siswa untuk melengkapi 

prosedur pengerjaan tersebut hingga didapat jawaban dari soal tersebut. 

Fungsinya yaitu membantu siswa membimbing dalam menemukan solusi dari 

permasalahan yang diberikan. Contoh tak lengkap pada LKS disesuaikan 

dengan model pembelajaran reciprocal teaching. Contoh tak lengkap yang 

terdapat pada lembar kegiatan siswa diantaranya yaitu: 

 

3) Latihan soal, yaitu soal-soal latihan yang terdapat dalam LKS. Soal-soal 

tersebut disusun untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai 

materi yang dipelajari setelah siswa dapat mengkontruksi pengetahuannya 

sendiri melalui permasalahan-permasalahan yang termuat dalam LKS. 

Latihan soal dalam LKS dijadikan sebagai pengukur proses pembelajaran 

pada satu pertemuan. Hal ini sesuai dengan komponen model pembelajaran 

reciprocal teaching dan penilaian kemampuan komunikasi. Latihan soal yang 

terdapat di dalam LKS dikerjakan secara individu. Hal ini dilakukan, karena 

setelah siswa menyelesaikan kegiatan secara berkelompok, siswa 

mengerjakan masalah juga secara individu. Maka dari itu, melalui LKS 

penulis dapat menilai pekerjaan kelompok dan pekerjaan individu siswa. 

Latihan soal yang terdapat pada lembar kegiatan siswa diantaranya yaitu: 

Gambar 3.7 Contoh tak lengkap 
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Gambar 3.8 Latihan soal pada LKS 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari instrumen tes 

(tes kemampuan komunikasi matematis) dan instrumen non-tes (tes kemampuan 

self-regulated learning). 

a. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes kemampuan komunikasi matematis merupakan tes tertulis tipe uraian 

yang berisi soal untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa. Tes 

uraian dipilih karena dengan tes uraian akan terlihat sejauh mana siswa dapat 

mencapai setiap indikator kemampuan komunikasi matematis siswa. Menurut 

Suherman (1990), penyajian soal tipe subjektif dalam bentuk uraian ini 

mempunyai beberapa kelebihan, yaitu: 1) pembuatan soal bentuk uraian relatif 

lebih mudah dan bisa dibuat dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, 2) hasil 

evaluasi lebih dapat mencerminkan kemampuan siswa sebenarnya, dan 3) proses 

pengerjaan tes akan menimbulkan kreativitas dan aktivitas positif siswa, karena 

tes tersebut menuntut siswa agar berpikir secara sistematik, menyampaikan 

pendapat dan argumentasi, mengaitkan fakta-fakta yang relevan. 

Sebuah tes dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi 

persyaratan tes. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang kualitasnya baik perlu 

diperhatikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, sebelum 

soal tersebut diujikan kepada siswa yang menjadi sampel penelitian, terlebih 

dahulu instrumen tersebut dianalisis dan diujicobakan kepada siswa yang telah 

mempelajari materi bangun ruang sisi datar kubus dan balok dan syarat lainnya 

adalah siswa tersebut harus diluar sampel. Hasil uji coba tersebut kemudian 

dianalisis untuk mengetahui kualitas alat evaluasi (instrumen) tersebut. Alat 

evaluasi yang baik perlu ditinjau dari hal-hal berikut: 
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1) Validitas 

Suatu alat evaluasi disebut valid (absah) jika alat tersebut mampu 

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

itu, untuk mengetahui instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

valid maka dilakukan analisis validitas empirik. 

Untuk penggunaan rumus dalam menghitung validitas butir soal penulis 

menyepakati untuk menggunakan rumus (Suherman, 1990) : 

2 2 2 2( ( ) )( ( ) )

i i

xy

i i

n x y x y
r

n x x n y y

  


     
 

Keterangan :

 rxy  = koefisien korelasi antara x dan y

 n   = banyak subyek (test)

 x   = nilai hasil uji coba

 y   = total nilai

 Kriteria penafsiran mengenai indeks korelasi (r) menurut koefisien 

Guilford (Suherman, 1990), yaitu: 

Tabel 3.2 

Kriteria Validitas 

Koefisien Korelasi  Kriteria 

 

validitas sangat tinggi 

 

validitas tinggi 

 

validitas sedang 

 

validitas rendah 

 

validitas sangat rendah 

 

tidak valid 
 

Selanjutnya keberartian uji validitas tiap item instrumen dilakukan 

dengan membandingkan dengan nilai . 

Hipotesis Uji 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara butir soal yang diuji 

  dengan skor total 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara butir soal yang diuji dengan 

  skor total 
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Kriteria Pengujian 

Apabila rxy ≥ rtabel maka H0 ditolak dan apabila rxy < rtabel maka H0 

diterima, dimana rtabel ditentukan dengan menggunakan tabel r Pearson. 

 Jika H0 ditolak (rxy ≥ rtabel) artinya terdapat hubungan yang signifikan antara 

butir soal yang diuji dengan skor total. Dengan kata lain butir soal yang 

sedang diuji tersebut dikatakan valid. 

 Jika H0 diterima (rxy < rtabel) artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara butir soal yang diuji dengan skor total. Dengan kata lain butir soal 

yang sedang diuji tersebut dikatakan tidak valid. 

2) Reliabilitas 

Suatu alat evaluasi dikatakan realibel apabila hasil evaluasi tersebut tidak 

berubah ketika digunakan untuk subjek yang berbeda. Untuk mengetahui 

reliabilitas soal perlu dicari terlebih dahulu koefisien reliabilitas dengan rumus 

sebagai berikut (Suherman, 1990). 

) 

Keterangan : 

     =   koefisien reliabilitas 

n         =  banyak butir soal (item) 

   =  jumlah varians skor setiap item 

      =  varians skor total 

Varians ditentukan dengan menggunakan rumus (Suherman, 1990) : 

si
2 =  

Keterangan : 

si
2       =  varians tiap butir soal 

Xi
2          =  jumlah skor tiap item 

(∑xi)
2    =  jumlah kuadrat skor tiap item 

n         =  banyaknya siswa 
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Selanjutnya koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan ke 

dalam klasifikasi koefisien menurut Guilford (Suherman, 1990), yaitu : 

Tabel 3.3 

Kriteria Derajat Reliabilitas 

Derajat Reliabilitas  Kriteria 

 

derajat reliabilitas sangat tinggi 

 

derajat reliabilitas tinggi 

 

derajat reliabilitas sedang 

 

derajat reliabilitas rendah 

 

derajat reliabilitas sangat rendah 

 

3) Daya Pembeda 

Menurut Suherman (1990), daya pembeda (DP) dari sebuah butir soal 

menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan 

antara testi yang mengetahui jawabannya dengan benar dengan testi yang tidak 

dapat menjawab soal tersebut (atau testi yang menjawab salah). Dengan kata 

lain, daya pembeda sebuah butir soal adalah kemampuan butir soal itu untuk 

membedakan antara tersti (siswa) yang pandai atau berkemampuan tinggi 

dengan siswa yang  berkemampuan rendah. Untuk mengetahui daya pembeda 

setiap butir soal, diguanakan rumus sebagai berikut (Suherman, 1990): 

 

Keterangan : 

  Rerata skor dari siswa-siswa kelompok atas yang menjawab benar untuk 

           butir soal yang dicari daya pembedanya 

Rerata skor dari siswa-siswa kelompok bawah untuk butir soal yang dicari 

           daya pembedanya. 

SMI = Skor Maksimum Ideal. 

Klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda yang banyak digunakan 

(Suherman, 1990) adalah: 

Tabel 3.4 

Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda  Kriteria 

 

daya pembeda sangat tinggi 
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daya pembeda tinggi 

 

daya pembeda sedang 

 

daya pembeda rendah 

 

daya pembeda sangat rendah 

 

4) Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran menyatakan derajat kesukaran sebuah soal. Untuk 

menentukan indeks kesukaran (IK) digunakan rumus sebagai berikut (Suherman, 

1990) : 

SMI

x
IK 

 

Keterangan : 

      = Rerata skor dari siswa-siswa 

SMI  = Skor Maksimal Ideal (bobot) 

Kriteria indeks kesukaran tiap butir soal (Suherman, 1990) sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 

Kriteria Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran (IK) Kriteria 

 

soal terlalu mudah 

 

soal mudah 

 

soal sedang 

 

soal sukar 

 

soal terlalu sukar 

 

b. Tes Kemampuan Self-Regulated Learning 

Tes kemampuan self-regulated learning merupakan tes berbentuk angket 

yang menguji indikator kemampuan self-regulated learning. Angket yang 

digunakan penulis menggunakan skala Likert. Di dalam angket ini, terdapat lima 

kategori pemberian skor dalam jawaban angket  sebagai berikut.  Untuk butir 

soal positif: Sangat setuju = 5, setuju = 4, netral = 3, tidak setuju = 2, sangat 

tidak setuju = 1. Untuk butir soal negatif: sangat setuju = 1, setuju = 2, netral = 

3, tidak setuju = 4, sangat tidak setuju = 5. 
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Untuk lebih jelas mengenai pemberian hasil skala skor pada setiap 

kategori pernyataan tes, dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 

Kategori Pemberian Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban 
Skor alternatif jawaban 

Positif Negatif 

SS (sangat setuju) 

S (setuju) 

N (netral) 

TS (tidak setuju) 

STS (sangat tidak setuju) 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Hasil uji coba tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui kualitas 

alat evaluasi (instrumen) tersebut. Alat evaluasi yang baik perlu ditinjau dari hal-

hal berikut: 

1) Validitas 

Suatu alat evaluasi disebut valid (absah) jika alat tersebut mampu 

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

itu, untuk mengetahui instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

valid maka dilakukan analisis validitas empirik. 

Untuk penggunaan rumus dalam menghitung validitas butir soal penulis 

menyepakati untuk menggunakan rumus (Suherman, 1990) : 

2 2 2 2( ( ) )( ( ) )

i i

xy

i i

n x y x y
r

n x x n y y

  


     
 

 

Keterangan :

 rxy  = koefisien korelasi antara x dan y

 n   = banyak subyek (test)

 x   = nilai hasil uji coba

 y   = total nilai

 Kriteria penafsiran mengenai indeks korelasi (r) menurut koefisien 

Guilford (Suherman, 1990), yaitu: 
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Tabel 3.7 

Kriteria Validitas 

Koefisien Korelasi  Kriteria 

 

validitas sangat tinggi 

 

validitas tinggi 

 

validitas sedang 

 

validitas rendah 

 

validitas sangat rendah 

 

tidak valid 

 

Selanjutnya keberartian uji validitas tiap item instrumen dilakukan 

dengan membandingkan dengan nilai . 

Hipotesis Uji 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara butir soal yang diuji 

  dengan skor total 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara butir soal yang diuji dengan 

  skor total 

Kriteria Pengujian 

Apabila rxy ≥ rtabel maka H0 ditolak dan apabila rxy < rtabel maka H0 

diterima, dimana rtabel ditentukan dengan menggunakan tabel r Pearson. 

 Jika H0 ditolak (rxy ≥ rtabel) artinya terdapat hubungan yang signifikan antara 

butir soal yang diuji dengan skor total. Dengan kata lain butir soal yang 

sedang diuji tersebut dikatakan valid. 

 Jika H0 diterima (rxy < rtabel) artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara butir soal yang diuji dengan skor total. Dengan kata lain butir soal 

yang sedang diuji tersebut dikatakan tidak valid. 

2) Reliabilitas 

Suatu alat evaluasi dikatakan realibel apabila hasil evaluasi tersebut tidak 

berubah ketika digunakan untuk subjek yang berbeda. Untuk mengetahui 

reliabilitas soal perlu dicari terlebih dahulu koefisien reliabilitas dengan rumus 

sebagai berikut (Suherman, 1990). 

) 
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Keterangan : 

     =   koefisien reliabilitas 

n         =  banyak butir soal (item) 

   =  jumlah varians skor setiap item 

      =  varians skor total 

Varians ditentukan dengan menggunakan rumus (Suherman, 2003) : 

si
2 =  

Keterangan : 

si
2        =  varians tiap butir soal 

Xi
2              =  jumlah skor tiap item 

(∑xi)
2     =  jumlah kuadrat skor tiap item 

n          =  banyaknya siswa 

Selanjutnya koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan ke 

dalam klasifikasi koefisien menurut Guilford (Suherman, 1990), yaitu : 

Tabel 3.8 

Kriteria Derajat Reliabilitas 

Derajat Reliabilitas  Kriteria 

 

derajat reliabilitas sangat tinggi 

 

derajat reliabilitas tinggi 

 

derajat reliabilitas sedang 

 

derajat reliabilitas rendah 

 

derajat reliabilitas sangat rendah 
 

c. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan teknik penelitian yang dilakukan 

dengan adanya sebuah dialog lisan yang dilakukan oleh penulis untuk 

mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan dalam pedoman wawancara 

adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dimana wawancara 

terstruktur terdiri dari sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang ditulis 

sebelum melakukan wawancara. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur 

yaitu wawancara yang dapat bebas menanyakan apa saja yang berhubungan 

dengan data apa yang akan dikumpulkan. Pada saat melakukan wawancara, 

penulis berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan agar lebih 



35 
 

Asri Alfia Sugiharti, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN SELF-REGULATED LEARNING SISWA SMP 
MENGGUNAKAN MODEL RECIPROCAL TEACHING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

terfokus kepada masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini wawancara 

dilakukan terhadap guru matematika salah satu SMP Negeri di Kota Bandung 

dalam rangka mengetahui bagaimana metode pembelajaran yang biasa dipakai, 

model pembelajaran yang dipakai, kesulitan-kesulitan siswa dalam 

pembelajaran, dan lain-lain. Serta wawancara dilakukan pada siswa yang 

melakukan uji coba soal dalam rangka mengetahui pembelajaran yang 

didapatkan saat mempelajari kubus dan balok serta bagaimana cara siswa 

menyelesaikan soal-soal yang terdapat dalam instrumen tes. 

d. Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan lembar aktivitas guru dan aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini bertujuan untuk 

mengetahui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

reciprocal teaching, tindakan guru dalam kelas, interaksi yang terjadi baik 

antara guru dan siswa maupun antar siswa selama proses pembelajaran. Selain 

itu, lembar observasi ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi bagi guru 

dengan melihat apakah pembelajaran yang berlangsung telah sesuai dengan 

indikator dan langkah-langkah pembelajaran yang digunakan atau belum. 

Sehingga diharapkan adanya perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Dalam 

mengisi lembar observasi ini diperlukan seorang observer untuk menilai dan 

memperhatikan secara total pembelajaran yang dilakukan oleh penelitian. 

3. Hasil Uji Coba Instrumen 

Berikut ini adalah hasil analisis instrumen uji coba pada tanggal 27 Maret 

2017 pada kelas IX salah satu SMP Negeri di Kota Bandung dengan sampel 

sebanyak 30 orang siswa yang meliputi analisis validitas butir soal, analisis 

reliabilitas tes, tingkat kesukaran tes, daya pembeda butir soal, untuk lebih 

jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut: 

a. Intrumen Komunikasi Matematis 

1) Validitas Butir Soal 

Validitas tiap butir soal uji coba diperoleh dengan mengkorelasikan skor 

tiap siswa terhadap skor total dengan menggunan teknik korelasi Product 

Moment Pearson. Berikut ini adalah hasil perhitungan validitas butir soal dengan 

bantuan Ms. Excel 2017.  
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Tabel 3.9 

Uji Validitas Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

No Soal Rhitung Rtabel Kriteria Kategori 

1 0,551 

0,361 

Valid Validitas sedang 

2 0,920 Valid Validitas sangat tinggi 

3 0,735 Valid Validitas tinggi 

4 0,855 Valid Validitas sangat tinggi 

5 0,785 Valid Validitas tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas pada soal butir 1 diperoleh rhitung > rtabel 

yaitu 0,551 > 0,361 maka H0 ditolak artinya terdapat hubungan yang signifikan 

antara butir soal yang diuji dengan skor total. Dengan kata lain butir soal yang 

sedang diuji tersebut dikatakan valid. Pada butir soal selanjutnya dapat 

dikerjakan dengan cara yang sama dan hasilnya adalah valid 

2) Reliabilitas Tes 

Reliabilitas tes diperoleh dengan menggunakan rumus KR-20 dengan 

bantuan Ms. Excel 2016. Setelah dilakukan uji reliabilitas butir soal secara 

keseluruhan pada instrumen tes kemampuan komunikasi matematis, diperoleh 

nilai derajat reliabilitas sebesar 0,662 sehingga dapat di interpretasikan bahwa 

instrumen tersebut mempunyai derajat reliabilitas tinggi. 

3) Daya Pembeda 

Hasil analisis daya pembeda dari instrumen tes diperoleh dengan 

menggunakan bantuan Ms. Excel 2016. Dari hasil perhitungan daya pembeda 

instrumen tes kemampuan komunikasi matematis siswa diungkapkan dalam tabel 

dibawah ini :  

Tabel 3.10 

Daya Pembeda Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

No Soal rxy Interpretasi 

1 0,15 Rendah 

2 0,57 Tinggi 

3 0,27 Sedang 
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4 0,60 Tinggi 

5 0,28 Sedang 

 

Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa soal nomor 

1 memiliki daya pembeda rendah, nomor 3, dan 5 sedang, dan nomor 2 dan 4 

mempunyai daya pembeda tinggi. 

4) Indeks Kesukaran 

Tingkat kesukaran butir soal diperoleh dengan membandingkan 

banyaknya siswa yang menjawab benar terhadap jumlah seluruh peserta tes. 

Hasil analisis tingkat kesukaran dari instrumen tes dapat diperoleh dengan 

bantuan Ms. Excel 2016 yang dibandingkan dengan kriteria indeks kesukaran 

menurut Guilford. Berikut ini adalah nilai probabilitas dari daya pembeda yang 

dirangkum lengkap pada tabel 3.13 dibawah ini: 

Tabel 3.11 

Indeks Kesukaran Instrumen Tes Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

No Soal IK Interpretasi 

1 0,833 Mudah 

2 0,659 Sedang 

3 0,669 Sedang 

4 0,693 Sedang 

5 0,824 Mudah 

Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh kesimpulan untuk soal nomor 

1 nilai indeks kesukaran adalah 0.833 maka instrument tersebut memiliki 

kriteria soal mudah, untuk soal nomor 2 nilai indeks kesukaran adalah 0.659 

maka instrument tersebut memiliki kriteria soal sedang, untuk soal nomor 3 

nilai indeks kesukaran adalah 0.669 maka instrument tersebut memiliki kriteria 

soal sedang, untuk soal nomor 4 nilai indeks kesukaran adalah 0.693 maka 

instrument tersebut memiliki kriteria soal sedang, dan untuk soal nomor 5 nilai 

indeks kesukaran adalah 0.824 maka instrument tersebut memiliki kriteria soal 

sedang. 
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5) Rekapitulasi Analisis Hasil Uji  

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil analisis butir soal uji coba instrumen 

kemampuan komunikasi matematis yang meliputi validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan indeks kesukaran yang disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 3.12 

Rekapitulasi Hasil Analisis Butir Soal Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

b. Instrumen Self-Regulated Learning 

1) Validitas Butir Soal 

Validitas tiap butir soal uji coba diperoleh dengan mengkorelasikan skor 

tiap siswa terhadap skor total dengan menggunan teknik korelasi Product 

Moment Pearson. Berikut ini adalah hasil perhitungan validitas butir soal dengan 

bantuan Ms. Excel 2017.  

Tabel 3.13 

Tes Kemampuan Self-Regulated Learning Siswa 

No Soal Rhitung Rtabel Kriteria Kategori 

1 0,841 

0,361 

Valid Validitas sangat tinggi 

2 0,275 Tidak Valid Validitas rendah 

3 0,406 Valid Validitas sedang 

4 0,574 Valid Validitas sedang 

5 0,672 Valid Validitas tinggi 

No. 

Soal 

Validitas 
Reliabilitas Daya 

Pembeda 

Indeks 

Kesukaran Ket. 

Koef. Kriteria Koef. Kriteria Koef. Kriteria Koef. Kriteria 

1 
0,551 Sedang 

0,66

2 
Tinggi 

0,15 Sangat 

Jelek  

0,833 Mudah 
Digunakan 

2 
0,92 Sangat 

Tinggi 

0,57 Baik 0,659 Sedang 
Digunakan 

3 0,735 Tinggi 0,27 Cukup 0,669 Sedang Digunakan 

4 
0,855 Sangat 

tinggi 

0,60 Baik  0,693 Sedang 
Digunakan 

5 0,785 Tinggi 0,28 Cukup  0,824 Mudah Digunakan 
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6 0,652 Valid Validitas tinggi 

7 0,231 Tidak Valid Validitas rendah 

8 0,255 Tidak Valid Validitas rendah 

9 0,472 Valid Validitas sedang 

10 0,59 Valid Validitas sedang 

11 0,427 Valid Validitas sedang 

12 0,66 Valid Validitas tinggi 

13 0,654 Valid Validitas tinggi 

14 0,071 Tidak Valid Validitas sangat rendah 

15 0,706 Valid Validitas tinggi 

16 0,504 Valid Validitas sedang 

17 0,391 Valid Validitas rendah 

18 0,752 Valid Validitas tinggi 

19 0,225 Tidak Valid Validitas rendah 

20 0,44 Valid Validitas sedang 

21 0,44 Valid Validitas sedang 

22 0,424 Valid Validitas sedang 

23 0,363 Valid Validitas rendah 

24 0,336 Valid Validitas rendah 

25 0,74 Valid Validitas tinggi 

26 0,452 Valid Validitas sedang 

27 0,511 Valid Validitas sedang 

 

Berdasarkan Tabel 3.13 di atas pada soal butir 1 diperoleh rhitung > rtabel 

yaitu 0,841 > 0,361 maka H0 ditolak artinya terdapat hubungan yang signifikan 

antara butir soal yang diuji dengan skor total. Dengan kata lain butir soal yang 

sedang diuji tersebut dikatakan valid. Pada butir soal selanjutnya dapat 

dikerjakan dengan cara yang sama dan hasilnya adalah valid, kecuali  pada butir 

soal 2, 7, 8, 14, dan 19 rhitung < rtabel  maka H0 diterima artinya tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara butir soal yang diuji dengan skor total. Dengan 

kata lain butir soal yang sedang diuji tersebut dikatakan tidak valid. 
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2) Reliabilitas Tes 

Reliabilitas tes diperoleh dengan menggunakan rumus KR-20 dengan 

bantuan Ms. Excel 2016. Setelah dilakukan uji reliabilitas butir soal secara 

keseluruhan pada instrumen tes kemampuan komunikasi matematis, diperoleh 

nilai derajat reliabilitas sebesar 0,9003 sehingga dapat di interpretasikan bahwa 

instrumen tersebut mempunyai derajat reliabilitas sangat tinggi. 

3) Rekapitulasi Analisis Hasil Uji 

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil analisis butir soal uji coba instrumen 

self- regulated learning yang meliputi validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan 

indeks kesukaran yang disajikan dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.14 Rekapitulasi Hasil Analisis Butir Soal Kemampuan Self- 

Regulated Learning 

Kriteria Validitas Frekuensi Persentase (%) 
Reliabilitas 

Koef. Kriteria 

Sangat Tinggi 1 4% 

0,9003 
Sangat 

tinggi 

Tinggi 7 26% 

Sedang 11 41% 

Rendah 7 26% 

Sangat rendah 1 4% 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a. Mengkaji masalah dan melakukan studi literatur. 

b. Mengajukan judul penelitian 

c. Mengumpulkan data awal yang diperlukan, seperti lokasi penelitian, 

materi ajar yang akan disampaikan, dan lain-lain. 

d. Menyusun proposal penelitian. 

e. Melakukan seminar proposal penelitian. 

f. Menyusun instrumen tes awal. 

g. Mengujikan instrumen tes awal. 

h. Melakukan konsultasi dengan dosen dan guru yang bersangkutan. 
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i. Menyusun bahan ajar. 

j. Diskusi terhadap desain awal dengan dosen dan guru yang bersangkutan. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Pemilihan sampel penelitian sebanyak dua kelas, yang disesuaikan dengan 

materi penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian. 

b. Pelaksanaan preresponse kemampuan komunikasi matematis dan self-

regulated learning untuk kedua kelas. 

c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model reciprocal 

teaching untuk kelas eksperimen dan pembelajaran biasa untuk kelas 

kontrol. 

d. Selama pembelajaran, peneliti menggunakan lembar observasi. 

e. Pelaksanaan postresponse untuk kedua kelas. 

3. Tahap akhir 

a. Pengumpulan data hasil penelitian. 

b. Pengolahan data hasil penelitian. 

c. Analisis data hasil penelitian. 

d. Penyimpulan data hasil penelitian. 

e. Penulisan laporan hasil penelitian. 

f. Melakukan ujian siding skripsi. 

 

F. Teknik Analisis dan Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan data kuantitatif. 

Data kuantitatif meliputi data hasil preresponse, postresponse, dan data N-gain. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan software IBM  SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) 20 for Windows. Langkah-langkah 

pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis  

a. Analisis Kemampuan Awal Kemampuan Komunikasi Matematis  

Sebelum melakukan pengujian terhadap data hasil pretest, terlebih 

dahulu dilakukan perhitungan terhadap deskripsi data yang meliputi rata-rata, 

simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran mengenai data yang akan diuji. 
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1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kedua kelas 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Karena sampel 

jumlahnya lebih dari 30, uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. 

Hipotesis dalam pengujian normalitas data pretest sebagai berikut: 

Hipotesis  

H0    : sampel data pretest kelas kelas kontrol dan kelas eksperimen berasal dari 

      populasi yang berdistribusi normal. 

H1    : sampel data pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen berasal dari 

   populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (  = 0,05) dengan kriteria 

pengujiannya sebagai berikut: 

H0 diterima jika nilai signifikansi (Sig.)  0,05. 

H0 ditolak jika nilai signifikansinya (Sig.) < 0,05. 

Apabila data skor pretest kedua kelas penelitian berdistribusi normal, uji 

statistik selanjutnya yang dilakukan adalah uji homogenitas varians. Akan tetapi, 

jika data skor pretest salah satu atau kedua kelas penelitian tidak berdistribusi 

normal, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan melainkan dilakukan uji 

statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney U untuk uji perbedaan dua 

sampel independen. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

memiliki variansi yang homogen atau tidak. Pengujian homogenitas data pretest 

menggunakan uji Levene dengan perumusan hipotesis sebagai berikut 

H0  :  (data pretest kelas kontrol dan eksperimen bervariansi homogen) 

H1   :  (data pretest kelas kontrol dan eksperimen bervariansi tidak 

         homogen) 

Keterangan: 

 = varians kelas kontrol 

 = varians kelas eksperimen  
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Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (  = 0,05) dengan kriteria 

pengujiannya sebagai berikut: 

H0 diterima jika nilai signifikansi (Sig.)  0,05. 

H0 ditolak jika nilai signifikansinya (Sig.) < 0,05. 

3) Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Uji kesamaan dua rata-rata bertujuan untuk mengetahui apakah data 

pretest dari kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis yang tidak berbeda atau berbeda secara signifikan.  

Jika data skor pretest kedua kelas penelitian berdistribusi normal dan 

bervariansi homogen, maka pengujian dilakukan menggunakan uji t (uji 

independent sample t-test). Kemudian, jika data skor pretest kedua kelas 

penelitian berdistribusi normal dan bervariansi tidak homogen, maka pengujian 

dilakukan menggunakan uji t’ (uji independent sample t-test dengan equal 

variances not assumed). Sedangkan, jika data skor pretest minimal satu kelas 

berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal maka pengujian yang 

dilakukan menggunakan uji Mann – Whitney. 

Hipotesis dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik (uji dua pihak) 

sebagai berikut: 

H0 :  : rata-rata data pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak 

                    berbeda secara signifikan. 

H1     :  : rata-rata data pretest  kelas kontrol dan kelas eksperimen 

                    berbeda secara signifikan. 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (  = 0,05) dengan kriteria 

pengujiannya: 

H0 diterima jika nilai signifikansi (Sig.)  0,05. 

H0 ditolak jika nilai signifikansinya (Sig.) < 0,05 

b. Analisis Pencapaian Kemampuan Komunikasi Matematis  

Setelah melakukan pengujian terhadap data hasil posttest, terlebih dahulu 

dilakukan perhitungan terhadap deskripsi data yang meliputi rata-rata, 

simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran mengenai data yang akan diuji. 
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1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kedua kelas 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Karena sampel 

jumlahnya lebih dari 30, uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. 

Hipotesis dalam pengujian normalitas data posttest sebagai berikut: 

Hipotesis  

H0   : sampel data posttest kelas kelas kontrol dan kelas eksperimen 

   berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : sampel data posttest  kelas kontrol dan kelas eksperimen berasal 

   dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (  = 0,05) dengan kriteria 

pengujiannya sebagai berikut: 

H0 diterima jika nilai signifikansi (Sig.)  0,05. 

H0 ditolak jika nilai signifikansinya (Sig.) < 0,05. 

Apabila data skor posttest kedua kelas penelitian berdistribusi normal, uji 

statistik selanjutnya yang dilakukan adalah uji homogenitas varians. Akan tetapi, 

jika data skor posttest salah satu atau kedua kelas penelitian tidak berdistribusi 

normal, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan melainkan dilakukan uji 

statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney  untuk uji perbedaan dua 

sampel independen. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

memiliki variansi yang homogen atau tidak. Pengujian homogenitas data posttest 

menggunakan uji Levene dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H0 :  (data posttest kelas kontrol dan eksperimen bervariansi homogen) 

H1  :  (data posttest kelas kontrol dan eksperimen bervariansi tidak 

    homogen) 

Keterangan: 

 = varians kelas kontrol 

 = varians kelas eksperimen  
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Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (  = 0,05) dengan kriteria 

pengujiannya sebagai berikut: 

H0 diterima jika nilai signifikansi (Sig.)  0,05. 

H0 ditolak jika nilai signifikansinya (Sig.) < 0,05. 

3) Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Uji kesamaan dua rata-rata bertujuan untuk mengetahui apakah data 

posttest dari kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis yang tidak berbeda atau berbeda secara signifikan.  

Jika data skor posttest kedua kelas penelitian berdistribusi normal dan 

bervariansi homogen, maka pengujian dilakukan menggunakan uji t (uji 

independent sample t-test). Kemudian, jika data skor posttest kedua kelas 

penelitian berdistribusi normal dan bervariansi tidak homogen, maka pengujian 

dilakukan menggunakan uji t’ (uji independent sample t-test dengan equal 

variances not assumed). Sedangkan, jika data skor posttest minimal satu kelas 

berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal maka pengujian yang 

dilakukan menggunakan uji Mann – Whitney. 

Hipotesis dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik (uji dua pihak) 

sebagai berikut: 

H0 :  : rata-rata data posttest  kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak 

                    berbeda secara signifikan. 

H1   :  : rata-rata data posttest  kelas kontrol dan kelas eksperimen 

                    berbeda secara signifikan. 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (  = 0,05) dengan kriteria 

pengujiannya: 

H0 diterima jika nilai signifikansi (Sig.)  0,05. 

H0 ditolak jika nilai signifikansinya (Sig.) < 0,05 

c. Analisis Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis  

Setelah memperoleh nilai pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, dilakukan analisis data Gain Ternomalisasi (N-Gain). Perhitungan N-

gain bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis.  
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Pengolahan data N-gain sama dengan pengolahan data posttest, yaitu uji 

normalitas, homogenitas, dan perbedaan rata-rata data setelah sebelumnya 

dilakukan perhitungan terhadap deskripsi data yang meliputi rata-rata, 

simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum. 

Pengolahan gain ternomalisasi (Hake, 1999: 1) dihitung dengan rumus: 

N-gain  

Keterangan: 

N-gain = gain ternomalisasi, 

%pre = persentase skor pretest, 

%pos = persentase skor posttest. 

Menurut Hake (1999), peningkatan yang terjadi pada kedua kelas dapat 

dilihat menggunakan rumus N-gain dan ditaksir menggunakan kriteria N-gain 

yang ada pada tabel berikut. 

Tabel 3.15 Kriteria Tingkat N-Gain 

N-gain Keterangan 

N-gain > 0,7 Tinggi 

0,3 < N-gain  0,7 Sedang 

N-gain  0,3 Rendah 

 

Untuk mengetahui perbandingan peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis antara kelas kontrol dan kelas eksperimen  maka dilakukan uji 

statistik terhadap N-gain dari kedua kelompok. Sebelum melakukan pengujian 

dilakukan perhitungan statistika deskriptif terlebih dahulu agar mengetahui 

gambaran umum N-gain dari kedua kelas. Adapun perhitungan statistik yang 

digunakan adalah frekuensi kriteria masing-masing kelas, persentase kriteria 

peningkatan masing-masing kelas, dan mean atau rata-rata. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kedua kelas 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Karena sampel 

jumlahnya lebih dari 30, uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. 

Hipotesis dalam pengujian normalitas data N-gain sebagai berikut: 
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Hipotesis  

H0 : sampel data N-gain kelas kelas kontrol dan kelas eksperimen berasal dari 

    populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : sampel data N-gain kelas kontrol dan kelas eksperimen berasal dari populasi 

   yang tidak berdistribusi normal. 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (  = 0,05) dengan kriteria 

pengujiannya sebagai berikut: 

H0 diterima jika nilai signifikansi (Sig.)  0,05. 

H0 ditolak jika nilai signifikansinya (Sig.) < 0,05. 

Apabila data skor N-gain kedua kelas penelitian berdistribusi normal, uji 

statistik selanjutnya yang dilakukan adalah uji homogenitas varians. Akan tetapi, 

jika data skor N-gain salah satu atau kedua kelas penelitian tidak berdistribusi 

normal, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan melainkan dilakukan uji 

statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney U untuk uji perbedaan dua 

sampel independen. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

memiliki variansi yang homogen atau tidak. Pengujian homogenitas data indeks 

gain menggunakan uji Levene dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H0  :  (data N-gain kelas kontrol dan eksperimen bervariansi homogen) 

H1  :  (data N-gain kelas kontrol dan eksperimen bervariansi tidak 

                        homogen) 

Keterangan: 

 = varians kelas kontrol 

 = varians kelas eksperimen  

Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (  = 0,05) dengan kriteria 

pengujiannya sebagai berikut: 

H0 diterima jika nilai signifikansi (Sig.)  0,05. 

H0 ditolak jika nilai signifikansinya (Sig.) < 0,05. 

3) Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Uji kesamaan dua rata-rata bertujuan untuk mengetahui apakah data N-

gain dari kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki rata-rata kemampuan 
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komunikasi matematis yang tidak berbeda atau berbeda secara signifikan. Jika 

data skor N-gain kedua kelas penelitian berdistribusi normal dan bervariansi 

homogen, maka pengujian dilakukan menggunakan uji t (uji independent sample 

t-test). Kemudian, jika data skor N-gain kedua kelas penelitian berdistribusi 

normal dan bervariansi tidak homogen, maka pengujian dilakukan menggunakan 

uji t’ (uji independent sample t-test dengan equal variances not assumed). 

Sedangkan, jika data skor N-gain minimal satu kelas berasal dari populasi yang 

tidak berdistribusi normal maka pengujian yang dilakukan menggunakan uji 

Mann – Whitney. 

Hipotesis dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik (uji dua pihak) 

sebagai berikut: 

H0 :  : rata-rata data N-gain kelas kontrol dan kelas eksperimen 

                    tidak berbeda secara signifikan. 

H1        :  : rata-rata data N-gain kelas kontrol dan kelas eksperimen 

                    berbeda secara signifikan. 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (  = 0,05) dengan kriteria 

pengujiannya: 

H0 diterima jika nilai signifikansi (Sig.)  0,05. 

H0 ditolak jika nilai signifikansinya (Sig.) < 0,05 

Secara keseluruhan, proses pengolahan data kuantitatif dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

Uji Nonparametrik 

(Uji Mann-Whitney U) 

 

Uji t 

 

Ya 

Ya 

Tidak 

Tidak 

Uji Normalitas 

Uji Homogenitas 

(Uji Levene) 

 

Kesimpulan 

Pretest, Posttest, N-gain 

Uji t’ 

 

Gambar 3.9 Proses Pengolahan Data Kuantitatif 
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2. Analisis Kemampuan Self-Regulated Learning Siswa 

Analisis data self-regulated learning dilakukan dengan uji beda proporsi 

yang bertujuan untuk mengetahui proporsi persentase siswa dalam memberikan 

respon positif (RP) pada item pernyataan skala self-regulated learning. Respon 

positif pada item skala self-regulated learning merupakan indikator dari 

tingginya tingkat self-regulated learning siswa pada item pernyataan tersebut. 

Dalam penelitian ini respon siswa terhadap item skala self-regulated learning 

dibagi menjadi tiga kategori respon siswa, yaitu: 

a. Jika skor item < 3, maka siswa memberikan respon negatif (RN) 

b. Jika skor item = 3, maka siswa bersikap netral (N) 

c. Jika skoe item > 3, maka siswa memberikan respon positig (RP) 

Selanjutnya data dianalisis persentase respon positif masing-masing 

siswa pada setiap item skala pernyataan skala self-regulated learning siswa pada 

pembelajaran matematika. Persentase respon positif siswa dikategorikan ke 

dalam lima kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.16 Klasifikasi Persentase Respon Positif 

Respon Positif (%) Interpretasi 

RP < 20 Sangat Rendah 

20 ≤ RP < 40 Rendah 

40 ≤ RP < 60 Sedang 

60 ≤ RP < 80 Tinggi 

RP ≥ 80 Sangat Tinggi 

 

Pengkategorian dilakukan untuk mengetahui tingkat self-regulated 

learning siswa sebelum dan sesudah dilakukan proses pembelajaran. sehingga 

dapat diketahui banyaknya siswa yang mengalami peningkatan self-regulated 

learning pada masing-masing kelas.  

Uji beda proporsi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan proporsi jumlah siswa yang mengalami peningkatan self-regulated 

learning untuk siswa yang memperoleh model pembelajaran reciprocal teaching 

dan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. Hipotesis yang diuji adalah: 
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H0 : 1 = 2  (Proporsi peningkatan self-regulated learning siswa yang 

    memperoleh pembelajaran reciprocal teaching tidak lebih baik 

    atau sama dengan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa) 

H1 : 1 > 2  (Proporsi peningkatan self-regulated learning siswa yang 

    memperoleh pembelajaran reciprocal teaching lebih baik 

    daripada siswa yang memperoleh pembelajaran biasa) 

Kriteria pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi α = 0,05, jika -Za/2 

< Z < Z a/2 maka H0 diterima kemudian dalam hal lain H0 ditolak. 

3. Analisis Hubungan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Self-Regulated 

Learning Siswa 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan kemampuan komunikasi  matematis siswa dengan kemampuan self- 

regulated learning pada  kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data yang 

digunakan dalam proses ini adalah data preresponse dan postresponse 

kemampuan komunikasi  matematis dan self-regulated learning siswa pada 

kedua kelas. Karena kedua data merupakan data rasio maka uji korelasi yang 

digunakan adalah Pearson Product Moment. Perumusan hipotesis pengujian 

tersebut adalah: 

H0:  tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kemampuan kemampuan 

komunikasi matematis dan self-regulated learning siswa. 

H1:  terdapat korelasi yang signifikan antara kemampuan kemampuan 

   komunikasi matematis dan self-regulated learning siswa 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% (  = 0,05) dengan kriteria 

pengujiannya: 

H0 diterima jika nilai signifikansi (Sig.)    = 0,05. 

H0 ditolak jika nilai signifikansi (Sig.)  <  = 0,05. 

Kriteria penafsiran mengenai koefisien korelasi (r) menurut Usman dan 

Akbar (2006), yaitu: 

Tabel 3.17 

Kriteria Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi  Kriteria 

1,00 Sangat Tinggi 

 Tinggi 
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 Cukup 

 Agak Rendah 

 Rendah 

 Sangat Rendah 

0,00 Tidak Berkorelasi 

 

 

 


