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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN  

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kombinasi (mixed method) dengan desain concurrent embedded. 

Tahap pertama yakni melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara 

bersama-sama dengan desain penelitian kuasi eksperimen untuk penelitian 

kuantitatif dan observasi peningkatan kemampuan higher-order thinking serta 

wawancara untuk penelitian kualitatif. Setelah proses pengujian hipotesis, 

analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan selesai dilanjutkan dengan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Kerangka penelitian 

secara umum disajikan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Umum Penelitian 
 

Penelitian kuantitatif menggunakan tiga kelompok yakni dua kelompok 

eksperimen dan satu kelompok kontrol. Kelompok eksperimen pertama diberi 

perlakukan pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra, 

kelompok eksperimen kedua diberi perlakuan pembelajaran kontekstual berbasis 
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budaya, dan kelompok kontrol diberi perlakuan pembelajaran biasa. Ketiga 

kelompok tersebut menggunakan pengelompokan mahasiswa yang sudah ada di 

Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Undana yang mengambil mata 

kuliah geometri analitik bidang dan ruang.  

B. PENELITIAN KUANTITATIF 

Penelitian kuantitatif dalam rancangan ini menggunakan desain penelitian 

kuasi eksperimen. Desain kuasi eksperimennya dapat disajikan sebagai berikut: 

 O X1 O 

 O X2 O 

 O  O 

Keterangan: 

X1 : Pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra (kelas A) 

X2 : Pembelajaran kontekstual berbasis budaya (kelas B) 

O : Tes kemampuan higher-order thinking 

Tahap awal penelitian adalah ketiga kelompok diberikan tes awal (pretest) 

tentang kemampuan higher-order thinking dan setelah perlakuan diberikan tes 

akhir (posttest) dengan instrumen tes yang sama dengan tes awal. Hasil penelitian 

akan dianalisis menggunakan analisis variansi (Anava) dua jalur, uji anava satu 

jalur, uji statistik t, uji Kruskall-Wallis dan uji Mann Whitney.  

Desain Penelitian menggunakan model Weiner dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Berdasarkan Jalur Masuk PTN, Faktor Demografi, 
Pembelajaran dan Kemampuan Higher-Order Thinking 

Jalur Masuk 
PTN 

Demografi  

Pembelajaran 
Kontesktual-

Budaya-GeoGebra 
Kontesktual-

Budaya- 
Biasa 

Kemampuan higher-order thinking 

SNMPTN 
K 

KHOT-1 
SN-K 

KHOT-2 
SN-K 

KHOT-K 
SN-K 

D 
KHOT-1 

SN-D 
KHOT-2 

SN-D 
KHOT-K 

SN-D 

SBMPTN 
K 

KHOT-1 
SB-K 

KHOT-2 
SB-K 

KHOT-K 
SB-K 

D 
KHOT-1 

SB-D 
KHOT-2 

SB-D 
KHOT-K 

SB-D 

MANDIRI 
K 

KHOT-1 
MA-K 

KHOT-2 
MA-K 

KHOT-K 
MA-K 

D KHOT-1 KHOT-2 KHOT-K 
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MA-D MA-D MA-D 

Keterangan: 

1. KHOT-1 adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi pada kelas eksperimen-1. 

2. KHOT-2 adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi pada kelas eksperimen-2. 

3. KHOT-K adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi pada kelas kontrol. 

4. SN-K adalah mahasiswa pada jalur masuk SNMPTN dan asal demografi kota. 

5. SN-D adalah mahasiswa pada jalur masuk SNMPTN dan asal demografi desa. 

6. SB-K adalah mahasiswa pada jalur masuk SBMPTN dan asal demografi kota. 

7. SB-D adalah mahasiswa pada jalur masuk SBMPTN dan asal demografi desa. 

8. MA-K adalah mahasiswa pada jalur masuk MANDIRI dan asal demografi kota. 

9. MA-D adalah mahasiswa pada jalur masuk MANDIRI dan asal demografi des a. 

 

Tabel 3.2 Desain Penelitian Berdasarkan Jalur Masuk PTN, Faktor Demografi, 
Pembelajaran dan Self-Regulated Learning Mahasiswa. 

Jalur Masuk 
PTN 

Demografi 

Pembelajaran 

Kontesktual-
Budaya-GeoGebra 

Kontesktual-
Budaya- 

Biasa 

Self-Regulated Learning 

SNMPTN 

K  
SR-1 
SN-K 

SR-2 
SN-K 

SR-K 
SN-K 

D 
SR -1 
SN-D 

SR -2 
SN-D 

SR-K 
SN-D 

Total  SR-SN1 SR-SN2 SR-SNK 

SBMPTN 

K 
SR-1 
SB-K 

SR-2 
SB-K 

SR-K 
SB-K 

D 
SR -1 
SB-D 

SR -2 
SB-D 

SR-K 
SB-D 

Total  SR-SB1 SR-SB2 SR-SBK 

MANDIRI 

K 
SR-1 
MA-K 

SR-2 
MA-K 

SR-K 
MA-K 

D 
SR -1 
MA-D 

SR -2 
MA-D 

SR-K 
MA-D 

Total  SR-MA1 SR-MA2 SR-MAK 
 

Keterangan: 

1. SR-1 adalah self-regulated learning pada kelas eksperimen-1. 

2. SR-2 adalah self-regulated learning pada kelas eksperimen-2. 

3. SR-K adalah self-regulated learning pada kelas Kontrol. 

4. SN-K adalah mahasiswa pada jalur masuk SNMPTN dan asal demografi kota. 

5. SN-D adalah mahasiswa pada jalur masuk SNMPTN dan asal demografi desa. 

6. SM-K adalah mahasiswa pada jalur masuk SBMPTN dan asal demografi kota. 

7. SM-D adalah mahasiswa pada jalur masuk SBMPTN dan asal demografi desa. 

8. MA-K adalah mahasiswa pada jalur masuk MANDIRI dan asal demografi kota. 

9. MA-D adalah mahasiswa pada jalur masuk MANDIRI dan asal demografi desa. 

 

C. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian adalah mahasiswa semester II pada program studi pendidikan 

matematika FKIP Undana sebanyak 3 kelas. Subjek tersebut dipilih menggunakan 

pengelompokan mahasiswa yang sudah ada di program studi pendidikan 

matematika FKIP Undana yang mengambil mata kuliah geometri analitik 
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kemudian diatur sesuai dengan kebutuhan peneliti. Subjek penelitian sebanyak 92 

mahasiswa yang dibagi dalam tiga kelas berturut-turut 30, 32 dan 30 mahasiswa. 

Setiap kelas diatur secara proposional artinya dengan komposisi ketiga jalur 

masuk yang ada yakni SBMPTN, SNMPTN dan Mandiri serta Demografi yakni 

kota dan desa serta memenuhi kriteria varians yang homogen yang dinalisis 

berdasarkan data nilai Kalkulus I di semester sebelumnya. Data karakteristik 

subjek penelitian disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 3.3 Karakteristik Subjek Penelitian. 

Kelas A, 30 
mhs 

SBMPTN, 11 
Mhs 

Kota, 4 mhs 

Perempuan, 25 
mhs 

Laki-laki, 5 mhs 

Kemampuan Tinggi, 3 
mhs Desa, 7 mhs 

SNMPTN, 14 
Mhs 

Kota, 8 mhs Kemampuan Sedang, 
24 mhs Desa, 6 mhs 

Mandiri, 5 Mhs 
Kota, 3 mhs Kemampuan Rendah, 

3 mhs Desa, 2 mhs 

Kelas B, 32 
mhs 

SBMPTN, 12 
Mhs 

Kota, 4 mhs 

Perempuan, 21 
mhs 

Laki-laki, 11 
mhs 

Kemampuan Tinggi, 3 
mhs Desa, 8 mhs 

SNMPTN, 14 
Mhs 

Kota, 7 mhs Kemampuan Sedang, 
28  mhs Desa, 7 mhs 

Mandiri, 6 Mhs 
Kota, 3 mhs Kemampuan Rendah, 

3 mhs Desa, 3 mhs 

Kelas C, 30 
mhs 

SBMPTN, 11 
Mhs 

Kota, 5 mhs 

Perempuan, 12 
mhs 

Laki-laki, 18 
mhs 

Kemampuan Tinggi, 5 
mhs Desa, 6 mhs 

SNMPTN, 14 
Mhs 

Kota, 8 mhs Kemampuan Sedang, 
19  mhs Desa, 6 mhs 

Mandiri, 5 Mhs 
Kota, 2 mhs Kemampuan Rendah, 

6 mhs Desa, 3 mhs 
 

Karakteristik subjek penelitian dapat disajikan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Karakteristik Subjek Penelitian 
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1) Pengujian kesetaraan data awal pengetahuan matematis mahasiswa 

Data pengetahuan awal mahasiswa adalah data nilai akhir Kalkulus I tahun 

akademik 2015/2016. Data tersebut kemudian diuji normalitasnya yang bertujuan 

untuk menentukan statistik yang digunakan dalam uji kesamaan rata-rata antar 

ketiga kelas. Hipotesisnya adalah: 

H0: Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1: Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Dengan kriteria, jika nilai probabilitas (sig.) > 0,05 maka H0 diterima artinya 

sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan 

perangkat SPSS. Hasil uji normalitas terhadap pengetahuan awal mahasiswa 

disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 3.4 Uji Normalitas Data Pengetahuan Awal Matematis Mahasiswa 
Kelas n Rata-rata DS Sig (K-S) Ket 

Kontekstual-Budaya-Geogebra 30 63,5942 8,42720 0,070 Normal 

Kontekstual-Budaya- 32 65,0219 7,15549 0,200 Normal 

Konvensional 30 64,5675 11,40396 0,113 Normal 
 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data pengetahuan awal mahasiswa 

berdistribusi normal pada taraf signifikan 05,0  sehingga dapat menggunakan 

uji Anava satu arah untuk menguji kesetaraan antar ketiga kelas. Selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas varians menggunakan uji Levene dengan hipotesis 

yang diuji ialah: 

H0: Variansi pada tiap kelompok sama (homogen) 

H1: Variansi pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen) 

Dengan kriteria jika signifikansi yang diperoleh > 0,05, maka varian setiap 

sampel sama (homogen). Hasil uji homogenitas  disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 3.5 Uji Homogenitas Data Pengetahuan Awal Matematis Mahasiswa 

Calculus Score    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.035 2 89 .053 
 

Hasil uji Levene menunjukkan nilai signifikansi 0,053 > 0,05. Dengan demikian 

varians data ketiga kelas adalah homogen. Selanjutnya dilakukan uji Anava satu 
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arah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata pengetahuan awal 

mahasiswa dari ketiga kelas tersebut pada taraf signifikan 05,0 . Hipotesis 

yang diuji adalah  

H0 =  tidak ada perbedaan rata-rata pengetahuan awal mahasiswa ketiga kelas  

H1 = Paling tidak ada satu rata-rata yang tidak sama dengan lainnya 

Atau dalam hipotesis statistik: 

3210 :  H  

H1: tidak semua i  sama, i = 1,2,3 

Dengan kriteria jika signifikansi/nilai probalitas (sig.) > 0,05, maka H0 diterima. 

Hasil uji kesetaraan data pengetahuan awal mahasiswa ketiga kelas disajikan pada 

tabel berikut:  

Tabel 3.6 Uji Kesamaan Rata-rata Data Pengetahuan Awal Matematis Mahasiswa 

Calculus Scores Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 33,150 2 16,575 0,188 0,829 

Within Groups 7843,387 89 88,128   

Total 7876,537 91    
 

Hasil uji Anava satu arah menunjukkan bahwa nilai probabilitas sig = 0,829 > 

0,05, atau H0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata 

Pengetahuan Awal Matematis mahasiswa pada ketiga kelas tersebut pada taraf 

signifikan 05,0 . 

2) Pengujian kesetaraan data awal pengetahuan mahasiswa dengan 

tinjauan jalur masuk PTN 

Hasil uji normalitas terhadap pengetahuan awal mahasiswa dengan tinjauan jalur 

masuk PTN disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 3.7 Uji Normalitas Data Pengetahuan Awal Matematis Mahasiswa  

dengan Tinjauan Jalur Masuk PTN 
Jalur 

Masuk 
n Rata-rata DS Sig (K-S) Keterangan 

SBMPTN 34 65,3463 7,77017 0,200
*
 Normal 

SNMPTN 42 65,4869 9,86686 0,200
*
 Normal 

Mandiri 16 58,2929 9,17197 0,200
*
 Normal 
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Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data pengetahuan awal mahasiswa 

berdistribusi normal pada taraf signifikan 05,0  sehingga dapat menggunakan 

uji Anava satu arah untuk menguji kesetaraan antar ketiga kelompok jalur masuk. 

Selanjutnya dilakukan uji homogenitas varians menggunakan uji Levene. Hasil uji 

homogenitas  disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 3.8 Uji Homogenitas Data Pengetahuan Awal Matematis Mahasiswa  

dengan Tinjauan Jalur Masuk PTN 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,294 2 89 0,279 
 

Hasil uji diperoleh signifikansi 0,279 > 0,05. Dengan demikian varians data ketiga 

kelompok adalah homogeny. Selanjutnya dilakukan uji Anava satu arah untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata pengetahuan awal mahasiswa dari 

ketiga kelompok mahasiswa tersebut pada taraf signifikan 05,0 . Hasil uji 

perbedaan rata-rata data pengetahuan awal mahasiswa ketiga kelompok di atas 

disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 3.9 Uji Kesamaan Rata-rata Data Pengetahuan Awal Matematis  

Mahasiswa dengan Tinjauan Jalur Masuk PTN 

Calculus Score Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 604,262 2 302,131 3,698 0,059 

Within Groups 7272,275 89 81,711   

Total 7876,537 91    
 

Hasil uji Anava satu arah menunjukkan bahwa nilai probabilitas sig = 0,059 > 

0,05, atau H0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata 

Pengetahuan Awal Matematis mahasiswa pada ketiga kelompok jalur masuk 

tersebut pada taraf signifikan 05,0 . 

3) Pengujian kesetaraan data awal pengetahuan mahasiswa dengan 

tinjauan demografi 

Hasil uji normalitas terhadap pengetahuan awal mahasiswa disajikan pada tabel 

berikut:  

Tabel 3.10 Uji normalitas Data Pengetahuan Awal Matematis Mahasiswa  
dengan Tinjauan Demografi 
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Demografi n Rata-rata DS Sig (K-S) Keterangan 

Kota 45 64,8000 9,11256 0,200 Normal 

Desa 47 63,9367 9,54359 0,200 Normal 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data pengetahuan awal mahasiswa 

berdistribusi normal pada taraf signifikan 05,0 . Hasil uji homogenitas  

disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 3.11 Uji Homogenitas Data Pengetahuan Awal Matematis Mahasiswa  

dengan Tinjauan Demografi 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.041 1 90 .841 
 

Hasil uji Levene diperoleh signifikansi 0,841 > 0,05. Dengan demikian varians data 

kedua kelompok adalah homogen.  

Selanjutnya dilakukan uji statistik t dua sampel untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan rata-rata pengetahuan awal mahasiswa dari kedua kelompok tersebut 

pada taraf signifikan 05,0 . Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 =  tidak ada perbedaan rata-rata pengetahuan awal mahasiswa kedua kelas  

H1 = ada perbedaan rata-rata pengetahuan awal mahasiswa kedua kelas 

Atau dalam hipotesis statistik: 

210 :  H  

210 :  H  

Dengan kriteria jika signifikansi/nilai probalitas (sig.) > 0,05, maka H0 diterima. 

Hasil uji kesetaraan data pengetahuan awal mahasiswa kedua kelompok tersebut 

disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 3.12 Uji Kesamaan Rata-rata Data Pengetahuan Awal Matematis  
Mahasiswa dengan Tinjauan Demografi 

Demografi n t dk Sig. H0 

Kota 42 
0,442 90 0,659 Diterima 

Desa 47 
 

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai probabilitas sig = 0,659 > 0,05, atau 

H0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata Pengetahuan Awal 

Matematis mahasiswa pada kedua kelompok demografi tersebut.  
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Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dipilih kelas A sebagai kelas 

Eksperimen I, kelas B sebaga kelas eksperimen 2 dan kelasa C sebagai kelas 

kontrol. 

D. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut kemudia ditarik kesimpulan (Sugiono, 2014, hlm. 63). Variabel dalam 

penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis yakni variabel bebas, variabel terikat dan 

variabel kontrol. Variabel bebas yang disebut juga variabel stimulus, prediktor 

atau antecedent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiono, 2014, hlm. 64). 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah, 

1. Pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra 

2. Pembelajaran kontekstual berbasis budaya 

3. Pembelajaran biasa 

Variabel terikat yang disebut juga variabel output, kriteria atau konsekuen 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas (Sugiono, 2014, hlm. 64). Berdasarkan pengertian tersebut maka 

variabel terikat dalam penelitian ini yakni: 

1. Dari aspek kognitif yakni kemampuan higher-order thinking yang dalam hal 

ini adalah: 

a. Kemampuan pemecahan masalah 

b. Kemampuan penalaran 

c. Kemampuan berpikir kritis 

d. Kemampuan berpikir kreatif 

2. Dari aspek afektif yakni self-regulated learning 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh 

faktor  luar yang tidak diteliti (Sugiono, 2014, hlm. 66). Berdasarkan pengertian 
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tersebut maka variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 1) kemampuan 

matematika siswa sama; 2) kondisi kegiatan pembelajaran sama; 3) dosen yang 

mengajar pada ketiga kelas tersebut sama yakni peneliti sendiri.  

E. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian (Sugiono, 2014, hlm. 149). Dalam penelitian ini digunakan beberapa 

instrumen penelitian guna pengumpulan data yakni: 

1. Lembar observasi dalam kegiatan pembelajaran 

Lembar observasi dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari lembar observasi 

kemampuan higher-order thinking, lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran dan lembar observasi aktivitas siswa. Lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran bertujuan mengumpulkan data atau informasi 

tentang kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen. Item 

observasi berdasarkan karakteristik pembelajaran, rambu-rambu kegiatan 

pembelajaran yang disiapkan peneliti sesuai dengan pembelajaran yang 

dirancang. Lembar observasi aktivitas mahasiswa secara umum bertujuan 

untuk mengumpulkan data atau informasi tentang aktivitas yang relevan 

dalam kegiatan pembelajaran berupa bertanya, menjawab, berdiskusi dll. 

Lembar observasi kemampuan higher-order thinking bertujuan melihat 

kemampuan higher-order thinking siswa saat kegiatan pembelajaran yang 

berupa kualitas jawaban atas pertanyaan dosen, kualitas pertanyaan kepada 

dosen dan rekan mahasiswa yang lain. Pengukuran kualitas higher-order 

thinking lewat observasi agar peneliti memiliki gambaran yang yang 

komperensif tentang kemampuan higher-order thinking mahasiswa dalam 

upaya membangun teori. Tujuan lainnya agar kesimpulan akhir dari penelitian 

yang berkaitan dengan pengaruh pembelajaran benar-benar sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Bentuk lembar observasi ini 

berupa daftar check list dengan item yang disesuaikan dengan pembelajaran 

yang pengisiannya dilakukan oleh observer. Lembar observasi kegiatan 
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pembelajaran dan lembar observasi aktivitas mahasiswa terdapat pada 

Lampiran 5 (hlm.153-162). 

2. Angket respon mahasiswa 

Angket respon siswa bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi 

berkaitan dengan tanggapan siswa setelah kegiatan pembelajaran baik dalam 

pembelajaran kelas eksperimen pertama maupun kelas eksperimen kedua. 

Angket ini juga berupa daftar check list yang yang disesuaikan dengan kondisi 

kegiatan pembelajaran dan desain pembelajaran oleh peneliti. Pengisiannya 

dilakukan setelah seluruh aktivitas pembelajaran selesai atau di akhir posttest. 

Angket respon siswa terdapat pada Lampiran 6 (hlm. 163-164)  

3. Angket Self-Regulated learning mahasiswa 

Angket observasi Self-regulated learning mahasiswa ini bertujuan 

mengumpulkan data atau informasi tentang Self-regulated learning 

mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Item angket berdasarkan hasil 

sintesis karakteristik Self-regulated learning dari berbagai sumber. Bentuk 

angket observasi ini berupa daftar check list yang pengisiannya dilakukan oleh 

mahasiswa. Kisi-kisi dan angket Self-regulated learning terdapat pada 

Lampiran 4 (hlm. 149-152) 

4. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara ini digunakan dalam kegiatan penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data atau informasi tentang kualitas kemampuan 

higher-order thingking mahasiswa serta aspeknya. Pengukuran kualitas ini 

dimaksudkan untuk merumuskan teori tentang strategi pengembangan 

kemampuan higher-order thingking mahasiswa tingkat pertama program studi 

pendidikan matematika. Pedoman wawancara yang disusun adalah pedoman 

wawancara tidak terstruktur yakni peneliti membuat pedoman secara garis 

besar kemudian pertanyaan akan berkembang sesuai kondisi. Pedoman 

wawancara terdapat pada Lampiran 7 (hlm. 165-188) 
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F. PROSEDUR PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN 

Untuk mendapatkan instrumen penelitian yang layak dalam pengumpulan 

data, instrumen yang disusun oleh peneliti sebelum digunakan akan divalidasi 

secara internal rasional, eksternal empiris serta diuji reliabilitasnya. Validasi 

internal meliputi validasi isi dan konstruk yang dilakukan dengan cara meminta 

pendapat ahli mengenai isi intrumen yang harus sesuai dengan rancangan 

program yang akan dilakukan serta didasarkan pada teori-teori yang ada. Validasi 

eksternal dilakukan dengan cara membandingkan kriteria yang ada pada 

instrumen dengan fakta empiris yang ada di lapangan. Berikut akan ditampilkan 

proses pengembangan instruxumen penelitian: 

1. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi silabus, satuan 

acara perkuliahan dan lembar kerja mahasiswa. Kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan selama 12 kali pertemuan dengan rincian masing-masing topik 

sebanyak 4 pertemuan yang dibagi dalam diskusi kegiatan penemuan dan 

diskusi kegiatan pemecahan masalah. Adapun kompetensi dasar yang disusun 

dalam kegiatan pembelajaran ini adalah: memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan persamaan lingkaran, parabola dan elips serta garis singgung 

lingkaran, parabola dan elips. Indikator pencapaiannya adalah: 

a) Menganalisis kedudukan persamaan lingkaran, parabola dan elips serta 

garis singgung lingkaran, parabola dan elips.  

b) Mengevaluasi masalah dan informasi yang berkaitan dengan persamaan 

lingkaran, parabola dan elips serta garis singgung lingkaran, parabola dan 

elips. 

c) Membuat persamaan lingkaran, parabola dan elips serta garis singgung 

lingkaran, parabola dan elips sesuai dengan konteks yang ada. 

Silabus dan satuan acara perkuliahan terdapat pada Lampiran 1 (hlm. 1-22) 

 

 



107 
 

 

Damianus Dao Samo, 2017 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS BUDAYA DENGAN GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN HIGHER-ORDER THINKING DAN SELF-REGULATED LEARNING MAHASISWA PENDIDIKAN 
MATEMATIKA FKIP UNDANA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Bahan Ajar 

Bahan ajar yang disusun dalam penelitian ini meliputi tiga topik materi 

geometri analitik yakni lingkaran, parabola dan elips yang dibuat dengan 

susunan pengantar budaya, uraian materi serta contoh soal dan latihan yang 

berkonteks budaya serta dibantu dengan solusi menggunakan geogebra. Topik 

hiperbola yang semula direncanakan menjadi bagian dari bahan ajar tidak 

disertakan karena sulitnya mencari aspek budaya yang terkait dengan bentuk 

hiperbola. Uraian tentang bahan ajar dijelaskan sebagai berikut: 

a) Bab I tentang Lingkaran dengan pengantar budaya yakni rumah adat 

mbaru niang yang terdapat di Wae Rebo Flores. Aspek budaya yang 

diintegrasikan pada materi ini adalah:  rumah adat Mbaru Niang, rumah 

ume kbubu yang terdapat di Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah 

Utara, pola pemukiman Wologai di Ende, dan Lopo di Timor. Bab I 

berbicara tentang persamaan lingkaran yang berpusat di (0,0), persamaan 

lingkaran yang berpusat di (a,b), lingkaran yang ditentukan oleh tiga 

syarat, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran dan persamaan garis 

singgung lingkaran.  

b) Bab II tentang parabola dengan pengantar budaya yakni alat musik 

sasando. Aspek budaya yang diintegrasikan pada materi ini adalah: alat 

musik sasando dan busur yang digunakan dalam tarian caci. Bab II 

berbicara tentang persamaan parabola yang berpuncak di (0,0), persamaan 

parabola yang berpuncak di (a,b), dan persamaan garis singgung parabola. 

c) Bab III tentang Elips dengan pengantar budaya yakni rumah adat Sonaf 

dari Timor Tengah Utara. Aspek budaya yang diintegrasikan pada materi 

ini adalah: rumah adat sonaf dari Timor Tengah Utara  dan rumah adat 

ammu rahi hawu dari Sabu. Bab III berbicara tentang persamaan elips 

yang berpusat di (0,0), persamaan elips yang berpusat di (a,b) dan 

persamaan garis singgung elips.  
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Bahan ajar, silabus dan lembar kerja mahasiswa divalidasi oleh tiga orang 

ahli di bidang matematika dan pendidikan matematika yang memberikan 

pertimbangan terkait konten, tampilan dan bahasa yang digunakan. Profil para 

validator bahan ajar dan perangkat pembelajaran disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.13 Profil Validator Bahan Ajar dan Perangkat Pembelajaran 
No Nama Validator Deskripsi Diri 
1 Muhammad Prayito, M.Pd Dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika Universitas 

PGRI Semarang. Telah menjadi dosen selama delapan tahun 
yang mengampuh mata kuliah Pengembangan media 
pembelajaran dan geometri. Berkecimpung dalam Geogebra 
Centra Java sebagai ahli IT dan translator. Saat ini sedang 
melanjutkan pendidikan S3 Pada Program Studi Pendidikan 
Matematika Universitas Pendidikan Indonesia.  

2 Imelda Paulina Soko, M.Pd Dosen pada program studi pendidikan Fisika FKIP Undana. 
Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 pada program studi 
Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia dan 
sedang melakukan riset tentang PCK dalam konteks budaya 
NTT. 

3 Dani Sumawan, S.Si, M.Pd Dosen tetap pada Universitas Sunan Giri Surabaya. Telah 
menjadi dosen selama lima tahun yang mengampuh mata 
kuliah matematika dasar dan geometri. 

 

Bahan ajar terdapat pada Lampiran 2 (hlm. 23-120)  

3. Soal tes kemampuan higher-order thinking 

Tes kemampuan higher-order thinking bertujuan untuk mengumpulkan data 

atau informasi mengenai kemampuan higher-order thinking mahasiswa yang 

berupa soal essay tentang materi yang diajarkan. Tes ini disusun sesuai 

dengan indikator pembelajaran yang terdiri dari 9 butir soal essay. Setiap soal 

disusun mewakili setiap aspek kemampuan yang merupakan bagian dari 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal tes ini digunakan di awal kegiatan 

pembelajaran (pretes) untuk mengetahui kemampuan higher-order thinking 

mahasiswa dan diakhir kegiatan pembelajaran (posttes) untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan higher-order thinking mahasiswa setelah kegiatan 

pembelajaran. Sebelum soal tes digunakan, soal tes divalidasi oleh para ahli di 

bidang matematika dan budaya. Soal tes higher-order thinking dan pedoman 

penskoran terdapat pada Lampiran 3 (hlm. 121-148) 
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Profil para validator soal tes higher-order thinking disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.14 Profil Validator Soal Tes Higher-Order Thinking 
No Nama Validator Deskripsi Diri 
1 Prof. Mega Teguh Budiarto Dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 

MIPA Universitas Negeri Surabaya. Merupakan guru besar 
bidang geometri yang saat ini mengasuh mata kuliah geometri 
analitik bidang dan ruang, geometri transformasi, sistem 
geometri pada jurusan matematika dan pendidikan matematika 
FMIPA Unesa juga beberapa mata kuliah di program pasca 
sarjana Unesa. 

2 Prof. Jozua Sabandar Dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 
MIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Mengajar mata kuliah 
statistika terapan pada program pasca sarjana UPI 

3 Imelda Paulina Soko, M.Pd Dosen pada program studi pendidikan Fisika FKIP Undana. Saat 
ini sedang menempuh pendidikan S3 pada program studi 
Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia dan sedang 
melakukan riset tentang PCK dalam konteks budaya NTT.  

4 Dr. Drs. S. S. Garak, M.Sc Dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 
Undana. Mengasuh mata kuliah analisis real dan riset operasi.  

5 Dian Septi, M.Pd Dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas PGRI Sidoarjo. Saat ini sedang menempuh 
pendidikan S3 pada program studi Pendidikan Matematika 
Universitas Negeri Surabaya. 

 

a) Soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis 

Kelima validator memberikan validasi/penilaian terhadap validitas isi 

serta validasi muka dari setiap soal pemecahan masalah. Validasi isi 

meliputi kesesuaian butir soal dengan materi pembelajaran, kesesuaian 

butir soal dengan indikator kemampuan yang akan diukur, kesesuaian 

butir soal dengan aspek kemampuan yang diukur, butir soal yang memiliki 

kemungkinan untuk dapat diselesaikan dan tingkat kesulitas soal sesuai 

dengan tingkat mahasiswa tahun pertama. Validasi muka meliputi 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat soal tidak 

menimbulkan penafsiran ganda, bahsa soal komunikatif, sederhana dan 

mudah dimengerti, menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai 

dengan EYD dan gambar yang ditampilkan jelas.  

Keragaman hasil validasi dari kelima validator dianalisis 

menggunakan statistik Q-Cochran dengan hipotesisnya sebagai berikut: 
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H0: Kelima validator memberikan pertimbangan/penilaian yang seragam 

H1: Kelima validator memberikan pertimbangan/penilaian yang seragam 

Dengan kriteria, H0 diterima jika nilai probabilitas sig > 0,05.  

Hasil uji keragaman soal pemecahan masalah matematis 

Hasil uji statistik Q-Cochran terhadap data validitas isi dari setiap butir 

soal pemecahan masalah disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.15 Hasil Uji Keragaman Data Validitas Isi (Konten)  

Soal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

N 3 

Cochran's Q 4.000a 

df 4 

Asymp. Sig. .406 

a. 1 is treated as a success. 
 

Tabel di tas menunjukkan nilai Asymp.sig. sebesar 0,406 yang lebih 

besar dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini berarti H0 diterima pada taraf 

signifikan 05,0  yang berarti kelima validator memberikan 

pertimbangan yang seragam terhadap validitas isi setiap butir tes 

pemecahan masalah.  

Hasil uji statistik Q-Cochran terhadap data validitas muka dari setiap 

butir soal pemecahan masalah disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.16 Hasil Uji Keragaman Data Validitas Muka (Bahasa  

dan Penulisan) oal Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

N 3 

Cochran's Q 3.111a 

df 4 

Asymp. Sig. .539 

a. 0 is treated as a success. 
 

Tabel di tas menunjukkan nilai Asymp.sig. sebesar 0,539 yang lebih 

besar dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini berarti H0 diterima pada taraf 

signifikan 05,0  yang berarti kelima validator memberikan 

pertimbangan yang seragam terhadap validitas muka setiap butir tes 

pemecahan masalah matematis.  
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Selain memberikan penilaian secara kuantitatif, validator juga 

memberikan komentar atau saran perbaikan terhadap redaksi soal 

pemecahan masalah matematis.  

Soal nomor I 

Ume kbubu merupakan rumah tradisional masyarakat di pulau Timor 

bagian barat (bagian negara Indonesia) dan 

termasuk di Desa Kaenbaun, kabupaten 

Timor Tengah Utara (TTU). Ume Kbubu 

merupakan bangunan berbentuk bulat 

(bundar) dengan atap dengan material 

alang-alang yang hampir menyentuh tanah. 

Ume Kbubu berasal dari kata Ume yang 

artinya rumah dan Kbubu yang artinya 

bulat (bundar, lama milik nenak moyang) 

sehingga Ume Kbubu artinya rumah yang 

berbentuk bulat (bundar) milik leluhur 

atau sering disebut rumah ibu. Tiang 

utama Ume Kbubu disebut Ni enaf yang 

hanya berjumlah satu buah yang berada 

ditengah ruangan rumah Ume Kbubu. Ni enaf berfungsi menopang seluruh 

struktur atap. Ujung tiang Ni Enaf selalu memiliki cabang yang berfungsi 

sebagai tempat memasang lael (nok) yang akan memberikan bentuk Ume 

Kbubu. Tiang ini merupakan tiang suci, pada tiang ini digantungkan 

barang-barang peninggalan leluhur. 
 

 

 

 

 

Dalam eksplorasi ke desa Kaenbaun, terdapat tiga buah rumah Ume Kbubu dengan 

ukuran diameter lantai/alas Ume Kbubu adalah 6 meter. Jarak antara tiga Ni Enaf dari 
Ume Kbubu tersebut adalah 10 meter.  

a. Gambarlah kondisi ini pada diagram kartesius!  
b. Tentukan posisi Ni Enaf 
c. Berapa jarak antar Ume Kbubu? 

d. Gambarlah Ume Kbubu tersebut sesuai posisi Ni Enaf dan jarak antar Ume Kbubu! 
e. Berapa luas daerah yang dibatasi oleh tiga posisi Ni Enaf dan ketiga Ume Kbubu 

tersebut? 
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Beberapa saran perbaikan pada soal ini adalah: 

1) Butir pertanyaan bagian b) perlu diberikan gambaran letak salah satu 

titik yang pasti agar bisa menjadi acuan bagi mahasiswa dalam 

menempatkan titik Ni Enaf yang lain, jika tidak maka akan ada banyak 

posisi yang mungkin dibuat.   

2) Pertimbangkan pertanyaan bagian e) karena daerah yang dimaksud 

tidak serta merta terbentuk dengan informasi yang ada. 

3) Kata lama “milik nenek moyang” pada kalimat Ume Kbubu berasal 

dari kata Ume yang artinya rumah dan Kbubu yang artinya bulat 

(bundar, lama milik nenek moyang), terdengar ambigu, sehingga 

disarankan untuk dihilangkan atau diganti dengan kalimat “ yang 

merupakan milik nenek moyang” 

4) Kalimat ” Tiang ini merupakan tiang suci, pada tiang ini digantungkan 

barang-barang peninggalan leluhur” disarankan untuk diganti dengan 

“Tiang ini merupakan tiang suci yang digunakan untuk menggantung 

barang-barang peninggalan leluhur” 

Soal nomor 2 

Ammu Rahi Hawu merupakan salah satu bangunan tradisional masyarakat 

Sabu yang oleh 

masyarakat Sabu atau 

sering disebut juga 

sebagai Ammu Hawu atau 

rumah Sabu. Penampang 

struktur bangunannya 

secara horizontal 

berbentuk elips dengan 

dua dek.  Model 

pembalokan dan dek untuk rumah Ammu Rahi Hawu, terdiri atas 
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pembalokan dek loteng, pembalokan dek ruangan dan pembalokan dek 

teras. Pembalokan dek loteng (Dammu), terdiri dari balok utama pada 

bagian kiri kanan (utara dan selatan) (Kebie Dida), balok dek Loteng (Tuki 

Dammu) dan dek loteng (Dammu) dan struktur balok pelengkung terdapat 

pada ujung-ujung rumah, berfungsi sebagai pembentuk lengkungan untuk 

rangka atap dan penopang struktur rangka atap pelengkung. Pelengkung 

atap ini dikenal sebagai Taga Batu. Bentuk atapnya mirip perahu terbalik.  

 

 

 

 

 

Beberapa saran perbaikan pada soal ini adalah: 

 

1. Butir pertanyaan bagian a) juga perlu diberikan gambaran letak 

sebagai pusat elips titik yang pasti misalnya di titik (0,0) agar ada 

acuan yang jelas dan tidak menimbulkan banyak kemungkinan 

jawaban. 

2. Butir pertanyaan bagian b) redaksi kalimatnya diubah menjadi 

”Tentukan lebar langit- langit atap pada ketinggian 2 m dari pusat!” 

3. Kalimat pertama pengantar soal “Ammu Rahi Hawu merupakan salah 

satu bangunan tradisional masyarakat Sabu yang oleh masyarakat 

Sabu atau sering disebut juga sebagai Ammu Hawu atau rumah Sabu” 

terlalu berbelit, diringkas menjadi “Ammu Rahi Hawu merupakan 

salah satu bangunan tradisional masyarakat Sabu yang sering disebut 

juga sebagai Ammu Hawu atau rumah Sabu”  

4. Setiap kata dalam bahasa daerah dicetak Italic 

5. Gambar pada soal harus diperbesar 

 

 

Dari dalam rumah Ammu Rahi Hawu, secara horizontal (mengikuti panjang rumah Ammu 

Rahi Hawu) nampak langit-langit atapnya berbentuk setengah ellips dan memiliki lebar 10 
m serta tinggi 3 m di bagian pusat. 

a. Gambarlah kondisi ini pada diagram kartesius! 
b. Tentukan lebar langit- langit atap pada tinggi 2 m dari pusat! 
c. Tentukan tinggi atap pada jarak 2 m dari dinding! 
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Soal nomor 3 

Caci atau tari Caci adalah tari perang sekaligus permainan rakyat antara 

sepasang penari laki-laki yang 

bertarung dengan cambuk  

dan perisai di Manggarai 

Flores, Nusa Tenggara 

Timur, Indonesia. Penari yang 

bersenjatakan cambuk (pecut) 

bertindak sebagai penyerang dan 

seorang lainnya bertahan dengan 

menggunakan perisai (tameng). 

Pegangan pecut juga dibuat dari lilitan kulit kerbau. Di ujung pecut 

dipasang kulit kerbau tipis dan sudah kering dan keras yang 

disebut lempa atau lidi enau yang masih hijau (disebut pori). Laki-laki 

yang berperan sebagai penangkis (disebut ta’ang), menangkis lecutan 

pecut lawan dengan perisai yang disebut nggiling dan busur dari bambu 

berjalin rotan yang menyerupai parabola disebut aging atau tereng. Perisai 

berbentuk bundar, berlapis kulit kerbau yang sudah dikeringkan. Perisai 

dipegang dengan sebelah tangan, sementara sebelah tangan lainnya 

memegang busur penangkis.  

 

 

 

 

 

Beberapa saran perbaikan pada soal ini adalah: 

Sebuah aging diletakan di atas tanah dan menghadap ke atas. Jarak antara tanah dan 
kedua titik ujung aging adalah 80 cm. Jarak antara dua ujung aging berkisar 200 cm.  
a. Gambarlah kondisi ini pada diagram kartesius! 

b. Tentukan tinggi aging pada jarak 50 cm dari titik singgung cambuk dengan tanah! 

c. Tentukan lebar aging pada tinggi 60 cm dari titik singgung!   

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tari_perang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permainan_rakyat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambuk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Perisai
https://id.wikipedia.org/wiki/Flores
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lidi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Enau
https://id.wikipedia.org/wiki/Rotan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tangan
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1. Butir pertanyaan bagian a) juga perlu diberikan gambaran letak 

sebagai puncak parabola titik yang pasti misalnya di titik (0,0). 

Hasil perbaikan item soal pemecahan masalah matematis oleh peneliti 

kemudian dikonsultasikan dengan penimbang untuk mendapatkan 

persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, item soal ini diujicobakan 

secara terbatas. Ujicoba pertama dilakukan tanggal 18 April 2016 kepada 

5 orang mahasiswa semester IV pendidikan matematika. Subjek ujicoba 

dipilih dengan kriteria 1 orang berkemampuan rendah, 3 orang 

berkemampuan sedang dan 1 orang berkemampuan tinggi. Beberapa hal 

yang menjadi masukan bagi peneliti dalam ujicoba terbatas I ini: 

1. Sembilan soal yang disusun peneliti ternyata tidak mampu 

diselesaikan subjek dengan alokasi waktu 100 menit sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan peneliti 

2. Perintah soal nomor 1 bagian a) dan d) digabungkan menjadi satu 

karena dalam pengerjaan ujicoba ini, subjek menjawab bagian a yang 

ternyata sama dengan point d. 

3. Kalimat “jarak antara tiga ni enaf” diganti menjadi “jarak antara 

masing-masing Ni Enaf” karena semua subjek salah mempersepsikan 

kalimat ini. 

Ujicoba kedua dilakukan tanggal 22 April 2016 kepada 12 orang 

mahasiswa semester IV pendidikan matematika. Subjek ujicoba dipilih 

dengan kriteria 2 orang berkemampuan rendah, 8 orang berkemampuan 

sedang dan 2 orang berkemampuan tinggi. 

Analisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis 

mahasiswa menggunakan pedoman penskoran yang dibuat peneliti yang 

masing-masing didasarkan pada indikator aspek kemampuan pemecahan 

masalah matematis yang disajikan pada Tabel 3.17.  

Tabel 3.17 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
Indikator Deskripsi Sko

r 
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Indikator Deskripsi Sko
r 

Memahami 
masalah 

Salah mengintepretasikan masalah secara lengkap atau tidak 
memahami masalah secara utuh 

0 

Salah mengintepretasikan sebagian masalah atau memahami 
sebagian masalah 

1 

Memahami masalah dengan lengkap dan benar 2 

Membuat 
rencana strategi 
pemecahan 
masalah yang 
tepat 

Tidak memiliki atau membuat rencana yang relevan dengan 
masalah. 

0 

Membuat rencana pemecahan masalah namun tidak dapat 
dilaksanakan. 

1 

Membuat rencana yang dapat diterapkan namun memungkinkan 
mendapatkan hasil yang salah. 

2 

Membuat rencana yang benar dan mengarah pada solusi yang 
benar. 

3 

Menyelesaikan 
masalah 

Tidak mampu menyelesaikan masalah 0 
Menyelesaikan sebagian masalah namun memperoleh jawaban 
yang salah 

1 

Menyelesaikan seluruh masalah namun memperoleh jawaban yang 
salah 

2 

Menyelesaikan sebagian masalah dan memperoleh jawaban yang 
benar. 

3 

Menyelesaikan seluruh masalah sampai memperoleh jawaban yang 
benar 

4 

Verifikasi dan 
intepretasi hasil 

Tidak melakukan verifikasi proses dan hasil pemecahan masalah. 0 
Melakukan verifikasi proses atau hasil pemecahan masalah 1 

Melakukan verifikasi proses dan hasil pemecahan masalah 2 
 

Secara kualitatif, pedoman penskoran dibuat dengan mengkategorikan 

kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa dalam kategori 

baik, cukup dan kurang. Kategorisasi ini dibuat bertujuan untuk memberi 

penilaian secara kualitatif terhadap kemampuan mahasiswa sesuai dengan 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Selain itu 

kategorisasi ini dibuat untuk mempermudah analisis secara kualitatif yakni 

yang berkaitan dengan konfirmasi hasil tes tertulis juga dalam sasaran 

pembentukan teori empirik. Kategorisasi kemampuan pemecahan masalah 

matematis disajikan pada Tabel 3.18. 

Tabel 3.18 Kategorisasi Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Berdasarkan Indikator Pemecahan Masalah 
Tahapan Pemecahan 

Masalah 
Matematis(Indikator) 

Kategori Deskripsi 

Memahami masalah Baik 
Memahami masalah dengan lengkap dan benar, 
mampu mengungkapkan informasi yang diketahui 
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Tahapan Pemecahan 
Masalah 

Matematis(Indikator) 
Kategori Deskripsi 

dan pertanyaan yang diajukan dari masalah yang 
diberikan  

Cukup 
Salah mengintepretasikan sebagian masalah atau 
memahami sebagian masalah  

Kurang 
Salah mengintepretasikan masalah secara lengkap 
atau tidak memahami masalah secara utuh  

Memilih rencana 
strategi pemecahan 
masalah yang tepat 

Baik 
Membuat rencana yang benar dan mengarah pada 
solusi yang benar  

Cukup 

Membuat rencana pemecahan masalah yang dapat 
diterapkan namun memungkinkan tidak 
mendapatkan hasil yang sesuai/mendapatkan hasil 
yang salah  

Kurang 
Tidak memiliki atau membuat rencana yang 
relevan dengan masalah  

Menyelesaikan 
masalah 

Baik 
Menyelesaikan seluruh masalah dan memperoleh 
jawaban yang benar  

Cukup 
Menyelesaikan sebagian masalah dan memperoleh 
jawaban yang benar  

Kurang 
Tidak melakukan penyelesaian masalah atau 
menyelesaikan sebagian atau seluruh masalah 
namun mendapatkan hasil yang salah  

Verifikasi hasil 

Baik 
Melakukan verifikasi proses dan hasil pemecahan 
masalah 

Cukup 
Melakukan verifikasi proses atau hasil pemecahan 
masalah 

Kurang 
Tidak melakukan verifikasi proses dan hasil 
pemecahan masalah 

 

Rangkuman kategori aspek pemecahan masalah matematis disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.19 Rangkuman Kategorisasi Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematis 

Kemampuan Kategori Deskripsi 

Pemecahan 
Masalah 

Matematis 

Baik 

Minimal tiga kategori baik pada indikator 
memahami masalah, memilih rencana dan 
menyelesaikan masalah dan verifikasi dan intepretasi 
hasil. 

Cukup 

- Minimal tiga kategori cukup pada indikator 
memahami masalah, memilih rencana, 
menyelesaikan masalah dan verifikasi dan 
intepretasi hasil.  

- Terdapat dua kategori baik pada indikator 
memahami masalah dan memilih rencana serta 
kategori cukup pada indikator menyelesaikan 
masalah.  

Kurang Minimal tiga kategori kurang pada indikator 
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memahami masalah, memilih rencana, menyelesaikan 
masalah dan menyelesaikan masalah dan verifikasi 
dan intepretasi hasil.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Soal tes kemampuan penalaran matematis 

Keragaman hasil validasi dari kelima validator dianalisis 

menggunakan statistik Q-Cochran dengan hipotesisnya sebagai berikut  

H0: Kelima validator memberikan pertimbangan/penilaian yang seragam 

H1: Kelima validator memberikan pertimbangan/penilaian yang seragam 

Dengan kriteria, H0 diterima jika nilai probabilitas sig > 0,05 

Hasil uji keragaman soal penalaran  

Hasil uji statistik Q-Cochran terhadap data validitas isi dari setiap butir 

soal penalaran disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.20 Hasil Uji Keragaman Data Validitas Isi (Konten)   

Soal Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

N 2 

Cochran's Q 4.000a 

df 4 

Asymp. Sig. .406 
 

Tabel di tas menunjukkan nilai Asymp.sig. sebesar 0,406 yang lebih 

besar dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini berarti H0 diterima pada taraf 

signifikan 05,0  yang berarti kelima validator memberikan 

pertimbangan yang seragam terhadap validitas isi setiap butir tes 

kemampuan penalaran.  

Hasil uji statistik Q-Cochran terhadap data validitas muka dari setiap 

butir soal penalaran disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.21 Hasil Uji Keragaman Data Validitas Muka  

Soal Tes Kemampuan Penalaran 

N 2 

Cochran's Q 4.000a 

df 4 

Asymp. Sig. .406 
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N 2 

Cochran's Q 4.000a 

df 4 

Asymp. Sig. .406 

a. 0 is treated as a success. 
 

Tabel di tas menunjukkan nilai Asymp.sig. sebesar 0,406 yang lebih 

besar dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini berarti H0 diterima pada taraf 

signifikan 05,0  yang berarti kelima validator memberikan 

pertimbangan yang seragam terhadap validitas isi setiap butir tes 

kemampuan penalaran.  

Selain memberikan penilaian secara kuantitatif, validator juga 

memberikan komentas atau saran perbaikan terhadap redaksi soal 

penalaran. Beberapa saran perbaikan yang diberikan adalah: 

Soal nomor 5 

Di kampung Maslete kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terdapat 

rumah adat yang bernama Sonaf. Terdapat 

dua Sonaf di kampong adat ini yaitu Sonaf 

Son Liu Nis None dan Sonaf Son Liu Tusala. 

Sonaf Son Liu Nis None yang merupakan 

bangunan rumah tinggal raja / Istana raja 

yang juga disebut Sonaf Bikomi. Keaslian 

wujud bangunan Sonaf mencapai 100%, dengan bahan bangunannya 

masih menggunakan bahan organik, pola ruang dan struktur konstruksinya 

sesuai dengan nilai budaya setempat. 

Bangunan Sonaf merupakan 

bangunan tipe non panggung, dengan 

denah berbentuk elips yang memiliki 

radius minor ± 3,5 m dan radius 

mayor ± 4,65 m. Tinggi bangunan 

mencapai 5 m. Bentuk alasnya adalah 



120 
 

 

Damianus Dao Samo, 2017 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS BUDAYA DENGAN GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN HIGHER-ORDER THINKING DAN SELF-REGULATED LEARNING MAHASISWA PENDIDIKAN 
MATEMATIKA FKIP UNDANA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

elips yang dibagi menjadi dua yakni bagian depan (sulak) yang merupakan 

ruang untuk pertemuan kepala-kepala suku dan bagian belakang (bife) 

sebagai tempat tinggal, memasak, tidur, menyimpan benda pusaka. Ruang 

ini bersifat privat, hanya boleh dimasuki oleh pemiliknya. Selain pemilik 

rumah yang akan masuk kedalam ruangan ini harus melalui ritual atau 

permohonan ijin kepada leluhur penghuni rumah dan harus sanggup 

mentaati pantangan-pantangan yang ada. Terdapat dua tiang struktur yang 

terletak di bagian depan dan belakang (ditandai dengan noktah hitam dan 

tanda x).  

 

 

 

 

 

 

Beberapa saran perbaikan pada soal ini adalah: 

1. Kalimat “…diketahui bahwa terdapat dua titik yakni A dan B pada 

bagian terluar lantai Sonaf tersebut dimana koordinat titik A(0,2) dan 

B(0,-2)” harus diganti dengan “…diketahui bahwa terdapat dua titik 

yakni A dan B pada bagian dalam lantai Sonaf tersebut dimana 

koordinat titik A(0,2) dan B(0,-2)”. Perbaikan ini dimaksudkan agar 

konteks soal tersebut dapat diselesaikan dan menghasilkan tempat 

kedudukan sesuai konteks sonaf. 

Analisis hasil tes kemampuan penalaran mahasiswa menggunakan 

pedoman penskoran yang dibuat peneliti yang masing-masing didasarkan 

pada indikator aspek kemampuan penalaran yang disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.22 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Penalaran Matematis 
Indikator Deskripsi Skor 

Membuat 
hipotesis 

Tidak memahami masalah dan tidak membuat hipotesis atau 
dugaan 

0 

Dalam sebuah eksplorasi ke kampung Maslete kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) 
diketahui bahwa terdapat dua titik yakni A dan B pada bagian terluar lantai Sonaf tersebut 
dimana koordinat titik A(0,2) dan B(0,-2). Sedangkan ada suatu titik P(x,y) pada bagian 

terluar lantai Sonaf sedemikian hingga AP + BP = 6.  
a. Tentukan persamaan (tempat kedudukan) titik-titik P(x, y) pada lantai Sonaf tersebut! 

b. Gambarlah tempat kedudukan tersebut! 
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Indikator Deskripsi Skor 
(dugaan) Memahami masalah dan tidak membuat hipotesis atau 

dugaan 
1 

Memahami masalah dan membuat hipotesis atau dugaan 2 

Menggunakan 
jenis penalaran 
atau pembuktian 
tertentu 

Tidak membuat rencana dalam proses pembuktian 0 
Membuat rencana penyelesaian menggunakan metode 
pembuktian tertentu namun tidak dapat dilaksanakan. 

1 

Membuat rencana penyelesaian menggunakan metode 
pembuktian tertentu namun memungkinkan tidak 
menghasilkan jawaban yang tepat. 

2 

Membuat rencana menggunakan metode pembuktian 
tertentu yang benar dan mengarah pada solusi yang benar. 

3 

Menyelesaikan 
masalah dan 
menguji 
hipotesis 

Tidak mampu menyelesaikan masalah 0 

Menyelesaikan sebagian masalah namun memperoleh 
jawaban yang salah 

1 

Menyelesaikan seluruh masalah namun memperoleh 
jawaban yang salah 

2 

Menyelesaikan sebagian masalah dan memperoleh jawaban 
yang benar. 

3 

Menyelesaikan seluruh masalah sampai memperoleh 
jawaban yang benar 

4 

Menarik 
kesimpulan 

Tidak atau salah dalam melakukan penarikan kesimpulan 0 

Melakukan penarikan kesimpulan yang benar namun tidak 
sesuai dengan konteks masalah 

1 

Melakukan penarikan kesimpulan yang benar atau sesuai 
dengan konteks masalah 

2 

Memvalidasi 
proses penalaran 

Tidak melakukan validasi proses dan hasil penalaran 0 
Melakukan validasi proses atau hasil penalaran 1 
Melakukan validasi proses dan hasil penalaran 2 

 

Secara kualitatif, pedoman penskoran dibuat dengan mengkategorikan 

kemampuan penalaran matematis mahasiswa dalam kategori baik, cukup 

dan kurang. Kategorisasi ini dibuat bertujuan untuk memberi penilaian 

secara kualitatif terhadap kemampuan mahasiswa sesuai dengan hasil tes 

kemampuan penalaran matematis. Selain itu kategorisasi ini dibuat untuk 

mempermudah analisis secara kualitatif yakni yang berkaitan dengan 

konfirmasi hasil tes tertulis juga dalam sasaran pembentukan teori 

empirik. Kategorisasi kemampuan penalaran matematis disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.23 Kategorisasi Tes Kemampuan Penalaran Berdasarkan Indikator  

Penalaran Matematis 
Tahapan Penalaran 

(Indikator) 
Kategori Deskripsi 
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Tahapan Penalaran 
(Indikator) 

Kategori Deskripsi 

Membuat hipotesis 
(dugaan) 

Baik 
Memahami masalah dan membuat dugaan atau 
hipotesis 

Cukup Memahami masalah namun tidak membuat hipotesis 
Kurang Tidak memahami masalah dan membuat hipotesis 

Menggunakan jenis 
penalaran atau 

pembuktian 
tertentu 

Baik 
Membuat rencana menggunakan metode pembuktian 
tertentu yang benar dan mengarah pada solusi yang 
benar. 

Cukup 
Membuat rencana penyelesaian menggunakan 
metode pembuktian tertentu namun memungkinkan 
tidak menghasilkan jawaban yang tepat. 

Kurang 
Tidak membuat atau membuat rencana penyelesaian 
menggunakan metode pembuktian tertentu namun 
tidak dapat dilaksanakan. 

Menyelesaikan 
masalah dan 

menguji hipotesis 

Baik 
Menyelesaikan seluruh masalah sampai memperoleh 
jawaban yang benar 

Cukup 
Menyelesaikan sebagian masalah dan memperoleh 
jawaban yang benar. 

Kurang 
Tidak mampu atau menyelesaikan seluruh atau 
sebagian masalah dan memperoleh jawaban yang 
salah 

Menarik 
kesimpulan 

Baik 
Melakukan penarikan kesimpulan yang benar atau 
sesuai dengan konteks masalah 

Cukup 
Melakukan penarikan kesimpulan yang benar namun 
tidak sesuai dengan konteks masalah 

Kurang 
Tidak atau salah dalam melakukan penarikan 
kesimpulan 

Memvalidasi proses 
penalaran 

 

Baik Melakukan validasi proses dan hasil penalaran 

Cukup Melakukan validasi proses atau hasil penalaran 
Kurang Tidak melakukan validasi proses dan hasil penalaran 

 

Rangkuman kategori aspek kemampuan penalaran matematis disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.24 Rangkuman Kategorisasi Tes Kemampuan Penalaran Matematis 
Kemampuan Kategori Deskripsi 

Penalaran 
Matematis 

Baik 

Minimal tiga kategori baik pada indikator memilih atau 
menggunakan jenis penalaran atau pembuktian tertentu, 
memecahkan masalah dan menguji hipotesis dan menarik 
kesimpulan. 

Cukup 

- Minimal tiga kategori cukup pada indikator memilih 
atau menggunakan jenis penalaran atau pembuktian 
tertentu, memecahkan masalah dan menguji hipotesis 
dan menarik kesimpulan.  

- Terdapat dua kategori baik pada indikator memilih 
atau menggunakan jenis penalaran atau pembuktian 
tertentu, memecahkan masalah dan menguji hipotesis 
serta kategori cukup pada indikator lainnya.  

 



123 
 

 

Damianus Dao Samo, 2017 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS BUDAYA DENGAN GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN HIGHER-ORDER THINKING DAN SELF-REGULATED LEARNING MAHASISWA PENDIDIKAN 
MATEMATIKA FKIP UNDANA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Kemampuan Kategori Deskripsi 
 

Kurang 

Minimal tiga kategori kurang pada indikator memilih atau 
menggunakan jenis penalaran atau pembuktian tertentu, 
memecahkan masalah dan menguji hipotesis dan menarik 
kesimpulan.  

 
 
 

 
 
 

c) Soal tes kemampuan berpikir kritis matematis 

Hasil pertimbangan validator mengenai validitas isi menunjukkan bahwa 

kelima validator memberi nilai yang sama yakni valid untuk semua soal 

berpikir kritis matematis sehingga tidak dianalisis menggunakan statistik. 

Validitas muka dianalisis menggunakan statistik Q-Cochran dengan 

hipotesisnya sebagai berikut: 

H0: Kelima validator memberikan pertimbangan/penilaian yang seragam 

H1: Kelima validator memberikan pertimbangan/penilaian yang seragam 

Dengan kriteria, H0 diterima jika nilai probabilitas sig > 0,05 

Hasil uji statistik Q-Cochran terhadap data validitas muka dari setiap 

butir soal berpikir kritis disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.25 Hasil Uji Keragaman Data Validitas Muka   

Soal Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

N 3 

Cochran's Q 4.000a 

df 4 

Asymp. Sig. .406 

a. 0 is treated as a success. 
 

Tabel di tas menunjukkan nilai Asymp.sig. sebesar 0,406 yang lebih 

besar dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini berarti H0 diterima pada taraf 

signifikan 05,0  yang berarti kelima validator memberikan 

pertimbangan yang seragam terhadap validitas isi setiap butir tes 

kemampuan berpikir kritis. 
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Selain memberikan penilaian secara kuantitatif, validator juga 

memberikan komentar atau saran perbaikan terhadap redaksi soal berpikir 

kritis. Beberapa saran perbaikan yang diberikan adalah: 

 

 

 

 

 

Soal nomor 6 

Terdapat beberapa buah Ume 

Kbubu di Desa Kaenbaun TTU. 

Ukuran Ume Kbubu paling besar 

memiliki diameter 6 meter. Dari 

hasil pengukuran, diperoleh 

informasi tentang persamaan Ume 

Kbubu antara lain: x2 + y2 – 2x - 2y 

= 23, x2 + y2 – 20x - 20y + 196 = 0 dan x2 + y2 + 10x - 10y + 49 = 0. 

Seseorang ingin membuat Ume Kbubu dengan alas/lantai sesuai hasil 

pengukuran yang diberikan. Evaluasilah masalah tersebut. Buatlah sebuah 

keputusan dengan alasannya! 

Beberapa saran perbaikan pada soal ini adalah: 

1. Kalimat “Evaluasilah masalah tersebut” menurut validator pertama 

maknanya terlalu luas/umum sehingga disarankan untuk direvisi. 

Peneliti merevisi dengan mengganti redaksi kalimatnya menjadi 

“Evaluasilah persamaan hasil pengukuran tersebut” 

Analisis hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa 

menggunakan pedoman penskoran yang dibuat peneliti yang masing-

masing didasarkan pada indikator aspek kemampuan berpikir kritis yang 

disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.26 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Indikator Deskripsi Skor 

Memverifikasi 
masalah dan 
identifikasi 

kesalahan atau 
kekeliruan 

Tidak memverifikasi dan mengidentifikasi kesalahan atau 
kekeliruan dalam masalah 

0 

Salah memverifikasi dan mengidentifikasi kesalahan atau 
kekeliruan dalam masalah 

1 

Memverifikasi dan mengidentifikasi kesalahan atau kekeliruan 
dalam masalah dengan benar 

2 

Mengevaluasi 
masalah dengan 
prosedur yang 

logis 

Tidak mengevaluasi masalah. 0 
Mengevaluasi sebagian masalah namun memperoleh jawaban 
yang salah. 

1 

Mengevaluasi seluruh masalah namun memperoleh jawaban 
yang salah. 

2 

Mengevaluasi sebagian masalah dan memperoleh jawaban 
yang benar. 

3 

Mengevaluasi seluruh masalah dan memperoleh jawaban yang 
benar. 

4 

Membuat 
keputusan 

berdasarkan 
analisa terbaik 

Tidak membuat keputusan 0 
Membuat keputusan namun salah 1 
Membuat keputusan dengan benar 2 

 

Secara kualitatif, pedoman penskoran dibuat dengan mengkategorikan 

kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa dalam kategori baik, 

cukup dan kurang. Kategorisasi ini dibuat bertujuan untuk memberi 

penilaian secara kualitatif terhadap kemampuan mahasiswa sesuai dengan 

hasil tes kemampuan berpikir kritis. Selain itu kategorisasi ini dibuat 

untuk mempermudah analisis secara kualitatif yakni yang berkaitan 

dengan konfirmasi hasil tes tertulis juga dalam sasaran pembentukan teori 

empirik. Kategorisasi kemampuan berpikir kritis matematis disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.27 Kategorisasi Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Berdasarkan  

Indikator Berpikir Kritis Matematis 
Tahapan Berpikir 
Kritis Matematis 

(Indikator) 
Kategori Deskripsi 

Memverifikasi 
masalah dan 
identifikasi 

kesalahan atau 
kekeliruan 

Baik 
Memverifikasi dan mengidentifikasi kesalahan atau 
kekeliruan dalam masalah 

Cukup 
Salah memverifikasi dan mengidentifikasi kesalahan 
atau kekeliruan dalam masalah 

Kurang 
Tidak memverifikasi dan mengidentifikasi kesalahan 
atau kekeliruan dalam masalah dengan benar 

Mengevaluasi 
masalah dengan 

Baik 
Mengevaluasi seluruh masalah dan memperoleh 
jawaban yang benar. 
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prosedur yang 
logis 

Cukup 
Mengevaluasi sebagian masalah dan memperoleh 
jawaban yang benar. 

Kurang 
Tidak mengevaluasi masalah atau menyelesaikan 
sebagian atau seluruh masalah namun mendapatkan 
hasil yang salah 

 
Membuat 

keputusan 
berdasarkan 

analisa terbaik 

Baik Membuat keputusan dengan benar 
Cukup Membuat keputusan namun salah 

Kurang Tidak membuat keputusan  

 

Rangkuman kategori aspek kemampuan berpikir kritis matematis disajikan 

pada Tabel 3.28. 

Tabel 3.28 Rangkuman Kategorisasi Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 
Kemampuan Kategori Deskripsi 

Berpikir Kritis 
Matematis 

Baik 

Minimal dua kategori baik pada indikator memverifikasi 
masalah dan identifikasi kesalahan atau kekeliruan, 
mengeveluasi masalah atau membuat keputusan 
berdasarkan analisa terbaik. 

Cukup 

Minimal dua kategori cukup pada indikator 
memverifikasi masalah dan identifikasi kesalahan atau 
kekeliruan, mengeveluasi masalah atau membuat keputusan 
berdasarkan analisa terbaik.  

Kurang 

Minimal dua kategori kurang pada indikator 
memverifikasi masalah dan identifikasi kesalahan atau 
kekeliruan, mengeveluasi masalah atau membuat keputusan 
berdasarkan analisa terbaik.  

 

d) Soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

Hasil pertimbangan validator mengenai validitas isi menunjukkan bahwa 

kelima validator memberi nilai yang sama yakni valid untuk semua soal 

berpikir kritis sehingga tidak dianalisis menggunakan statistik. Validitas 

muka dianalisis menggunakan statistik Q-Cochran dengan hipotesisnya 

sebagai berikut: 

H0: Kelima validator memberikan pertimbangan/penilaian yang seragam 

H1: Kelima validator memberikan pertimbangan/penilaian yang seragam 

Dengan kriteria, H0 diterima jika nilai probabilitas sig > 0,05 

Hasil uji statistik Q-Cochran terhadap data validitas muka dari setiap 

butir soal berpikir kreatif matematis disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.29 Hasil Uji Keragaman Data Validitas Muka Soal Tes Kemampuan  

Berpikir Kreatif Matematis 

N 3 
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Cochran's Q 4.000a 

df 4 

Asymp. Sig. .406 

a. 0 is treated as a success. 
 

Tabel di tas menunjukkan nilai Asymp.sig. sebesar 0,406 yang lebih 

besar dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini berarti H0 diterima pada taraf 

signifikan 05,0  yang berarti kelima validator memberikan 

pertimbangan yang seragam terhadap validitas isi setiap butir tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis.  

Selain memberikan penilaian secara kuantitatif, validator juga 

memberikan komentas atau saran perbaikan terhadap redaksi soal berpikir 

kreatif matematis. Beberapa saran perbaikan yang diberikan adalah: 

Soal nomor 8 

Terdapat beberapa macam Ume Kbubu. Antara lain Ume Kbubu dapur 

keluarga, Ume Kbubu anak laki-laki pertama, 

Ume Kbubu orang tua dan Ume Kbubu induk 

suku. Ume kbubu dapur keluarga berfungsi 

sebagai dapur keluarga. Ume Kbubu ini 

digunakan juga sebagai tempat untuk 

mengawetkan jagung. Jagung diletakan di atas 

tungku sehingga asap hasil kegiatan memasak 

dapat mengawetkan jagung. Teritori ruang 

yang terbentuk adalah dapur sebagai tempat memasak yang berada 

dibagian belakang ruangan yang terdapat batu tungku untuk memasak, 

sebelah kiri dan kanan sebagai tempat beristirahat yang terdapat Hala, dan 

bagian tengah sebagai area sakral tempat berdoa dan berkomunikasi 

dengan para leluhur yang terdapat batu suci dibawah tiang induk yang 

disebut Ni Enaf (tiang perempuan).   

 

 
Desainlah sebuah bentuk alas/lantai Ume Kbubu pada diagram kartesius serta 
persamaan pembentuknya. Buatlah beberapa persamaan alas Ume Kbubu lainnya 

yang memiliki ukuran sama dengan persamaan alas/lantai Ume Kbubu yang telah 
dibentuk. Tunjukan beberapa cara yang berbeda dalam membuatnya dan estimasi 

luas setiap area dalam Ume Kbubu tersebut. 



128 
 

 

Damianus Dao Samo, 2017 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS BUDAYA DENGAN GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN HIGHER-ORDER THINKING DAN SELF-REGULATED LEARNING MAHASISWA PENDIDIKAN 
MATEMATIKA FKIP UNDANA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

Beberapa saran perbaikan pada soal ini adalah: 

1. Kalimat “Tunjukan beberapa cara yang berbeda dalam membuatnya 

dan estimasi luas setiap area dalam Ume Kbubu tersebut” direvisi 

menjadi “Tunjukan beberapa cara yang berbeda dalam membuatnya 

dan estimasi luas setiap daerah dalam Ume Kbubu yang anda desain”. 

2. Validator kelima menyarangkan agar kalimat pertanyaan soal nomor 

delapan ini dipisah menjadi tiga bagian agar lebih mudah dipahami. 

Analisis hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis mahasiswa 

menggunakan pedoman penskoran yang dibuat peneliti yang masing-

masing didasarkan pada indikator aspek kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.30 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 
Indikator Deskripsi Skor 

Keluwesan 

Tidak mampu atau salah dalam memecahkan masalah 0 
Memecahkan masalah dengan benar menggunakan satu cara. 1 

Memecahkan masalah dengan benar menggunakan lebih dari 
satu cara. 

2 

Kefasihan 

Tidak mampu memecahkan masalah atau memecahkan masalah 
dan menghasilkan jawaban yang salah 

0 

Mampu menghasilkan satu jawaban benar  1 
Mampu menghasilkan menghasilkan beberapa jawaban yang 
berbeda namun tidak semua jawabannya benar  

2 

Mampu menghasilkan menghasilkan beberapa jawaban yang 
berbeda dan semua jawabannya benar 

3 

Kebaruan 

Tidak memiliki strategi dalam pemecahan masalah 0 
Mampu memecahkan masalah dengan strategi yang umum 
dengan hasil/jawaban yang umum 

1 

Mampu memecahkan masalah dengan strategi berbeda namun 
menghasilkan jawaban yang salah. 

2 

Mampu memecahkan masalah dengan strategi berbeda namun 
menghasilkan hasil/jawaban yang umum. 

3 

Mampu memecahkan masalah dengan strategi berbeda dan 
menghasilkan hasil/jawaban baru/berbeda/unik 

4 

Keterincian 
Tidak mampu memecahkan masalah 0 
Memecahkan masalah namun dengan prosedur yang tidak rinci 1 
Memecahkan masalah dengan prosedur yang rinci 2 
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Secara kualitatif, pedoman penskoran dibuat dengan mengkategorikan 

kemampuan berpikir kreatif matematis mahasiswa dalam kategori baik, 

cukup dan kurang. Kategorisasi ini dibuat bertujuan untuk memberi 

penilaian secara kualitatif terhadap kemampuan mahasiswa sesuai dengan 

hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Selain itu kategorisasi ini 

dibuat untuk mempermudah analisis secara kualitatif yakni yang berkaitan 

dengan konfirmasi hasil tes tertulis juga dalam sasaran pembentukan teori 

empirik. Kategorisasi kemampuan berpikir kreatif matematis disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.31 Kategorisasi Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Berdasarkan 

 Indikator Berpikir Kreatif Matematis 
Tahapan Berpikir 

Kreatif 
Matematis(Indikator) 

Kategori Deskripsi 

Keluwesan 

Baik 
Memecahkan masalah dengan benar menggunakan 
lebih dari satu cara,  

Cukup 
Memecahkan masalah dengan benar menggunakan 
satu cara. 

Kurang Tidak mampu atau salah dalam memecahkan masalah 

Kefasihan 

Baik 
Mampu menghasilkan menghasilkan beberapa 
jawaban yang berbeda dan semua jawabannya benar 

Cukup 
Mampu menghasilkan menghasilkan beberapa 
jawaban yang berbeda namun tidak semua 
jawabannya benar 

Kurang 
Mampu menghasilkan satu jawaban benar/salah atau 
tidak mampu memecahkan masalah 

 
Kebaruan 

Baik 
Mampu memecahkan masalah dengan strategi 
berbeda dan menghasilkan hasil/jawaban yang 
baru/berbeda/unik 

Cukup 
Mampu memecahkan masalah dengan strategi 
berbeda dan menghasilkan jawaban yang umum. 

Kurang 
Mampu memecahkan masalah dengan strategi yang 
umum dengan hasil/jawaban yang umum atau tidak 
mampu memecahkan masalah 

Keterincian 

Baik Memecahkan masalah dengan prosedur yang rinci 

Cukup 
Memecahkan masalah namun dengan prosedur yang 
tidak rinci 

Kurang Tidak mampu memecahkan masalah 
 

Rangkuman kategori aspek tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

disajikan pada Tabel 3.32. 

Tabel 3.32 Rangkuman Kategorisasi Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 
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Kemampuan Kategori Deskripsi 

Berpikir Kreatif 
Matematis 

Baik 
Minimal tiga kategori baik pada indikator 
keluwesan, kefasihan, kebaruan dan keterincian. 

Cukup 

- Minimal tiga kategori cukup pada indikator 
keluwesan, kefasihan, kebaruan dan keterincian.  

- Terdapat dua kategori baik pada indikator 
keluwesan dan kefasihan serta kategori cukup 
pada indikator kebaruan dan keterincian.  

- Terdapat satu kategori baik pada indikator 
kebaruan atau keluwesan serta kategori cukup 
pada indikator indikator lainnya 

Kurang 

Minimal tiga kategori kurang pada indikator 
memahami masalah, memilih rencana, menyelesaikan 
masalah dan menyelesaikan masalah dan verifikasi 
dan intepretasi hasil.  

 

4. Kategorisasi kemampuan higher-order thinking 

Kategorisasi umum kemampuan higher-order thinking disajikan pada Tabel 

3.33. 

Tabel 3.33 Kategorigasi Kemampuan Higher-Order Thinking 
Kemampuan Kategori Deskripsi 

Higher-order 
thinking 

Baik 
Minimal tiga kategori baik pada aspek pemecahan 
masalah, penalaran, berpikir kritis dan berpikir 
kreatif. 

Cukup 

- Minimal tiga kategori cukup pada aspek 
pemecahan masalah, penalaran, berpikir kritis 
dan berpikir kreatif.  

- Terdapat dua kategori baik pada aspek 
pemecahan masalah, penalaran, berpikir kritis 
dan berpikir kreatif.  

Kurang 
Minimal tiga kategori kurang pada aspek 
pemecahan masalah, penalaran, berpikir kritis dan 
berpikir kreatif.  

 

5. Uji Keterbacaan, analisis dan revisi 

Uji keterbacaan dilakukan pada tiga orang subjek yang merupakan 

mahasiswa semester IV Program Studi Pendidikan Matematika. Beberapa hal 

yang menjadi catatan perbaikan dalam ujicoba ini adalah: 

a) Jumlah waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan soal selama 80 

menit tidaklah cukup 

b) Perbaikan redaksi kalimat pada soal pemecahan masalah matematis. 

Dalam eksplorasi ke desa Kaenbaun, terdapat tiga buah rumah Ume Kbubu dengan 

ukuran diameter lantai/alas Ume Kbubu adalah 6 meter. Jarak antara tiga Ni Enaf 

dari Ume Kbubu tersebut adalah 10 meter.  
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a. Gambarlah kondisi ini pada diagram kartesius dengan salah satu posisi Ni Enaf 

terletak pada titik O(0,0)  

b. Tentukan posisi Ni Enaf dan persamaan lantai/alas masing-maing Ume Kbubu 

tersebut! 

c. Berapa jarak antar Ume Kbubu? 

d. Gambarlah Ume Kbubu tersebut sesuai posisi Ni Enaf dan jarak antar Ume 

Kbubu! 

e. Berapa luas daerah yang dibatasi oleh tiga posisi Ni Enaf dan ketiga Ume Kbubu 

tersebut? 

Pada soal nomor satu di atas, subjek kebingungan dalam menafsirkan 

kalimat “jarak antara tiga Ni Enaf dari Ume Kbubu tersebut adalah 10 meter”. 

Kemudian, kecenderungan subjek menjawab soal item soal bagian a) dan d) 

adalah sama sehingga dipertimbangkan untuk menggabungkan menjadi satu 

item.  

6. Ujicoba terbatas (validasi empirik) 

Ujicoba terbatas meliputi uji ujicoba instrumen tes dan non tes yang 

dilakukan sebanyak dua kali dengan jumlah subjek yang berbeda. Ujicoba 

pertama dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016 dengan subjek berjumlah 

lima orang yang merupakan mahasiswa semester IV program studi pendidikan 

matematika FKIP Undana. Subjek ujicoba dipilih dengan kriteria satu orang 

berkemampuan rendah, tiga orang berkemampuan sedang dan satu orang 

berkemampuan tinggi. Beberapa hal yang menjadi masukan bagi peneliti 

dalam ujicoba terbatas I ini: 

a) Sembilan soal yang disusun peneliti ternyata tidak mampu diselesaikan 

subjek dengan alokasi waktu 100 menit sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan peneliti 

b) Perintah soal nomor 1 bagian a) dan d) digabungkan menjadi satu karena 

dalam pengerjaan ujicoba ini, subjek menjawab bagian a yang ternyata 

sama dengan point d.   

Ujicoba terbatas kedua dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016 pada dua 

belas orang mahasiswa semester IV program studi pendidikan matematika 

FKIP Undana yang berbeda dari subjek ujicoba tahap I. Subjek ujicoba dipilih 
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dengan kriteria 2 orang berkemampuan rendah, 8 orang berkemampuan 

sedang dan 2 orang berkemampuan tinggi. 

7. Analisis validitas butir soal 

Validitas empirik tes kemampuan higher-order thinking adalah validitas 

yang ditinjau dengan kriteria tertentu. Kriteria ini digunakan untuk 

menentukan tinggi rendahnya koefisien validitas alat evaluasi yang dibuat 

melalui perhitungan korelasi produk momen dengan menggunakan angka 

kasar yaitu: 

rxy  
 ∑    ∑    ∑  

√  ∑  –(∑  
 
}   ∑  

 
   ∑  

 
 

 

Keterangan: 

rxy   =  Koefisien validitas butir tes    

X=  Skor pada butir soal tertentu 

Y=  Skor total    

N=  Jumlah subyek 

Klasifikasi koefisien validitas disajikan pada Tabel 3.34. 

Tabel 3.34 Klasifikasi Koefisian Validitas 
Koefisien Validitas Interpretasi 

0,80  <rxy ≤ 1,00 Sangat tinggi 
0,60  <rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40  <rxy ≤ 0,60 Cukup 
0,20  <rxy ≤ 0,40 Rendah 

rxy ≤ 0,00 Sangat rendah 
 

Selanjutnya uji validitas tiap item instrumen dilakukan dengan 

membandingkan thitung dengan nilai kritis ttabel (nilai tabel). Tiap item tes 

dikatakan valid apabila pada taraf signifikasi        didapat thitung  

ttabel. Untuk pengujian signifikansi koefisien korelasi pada penelitian ini 

digunakan uji t sesuai dengan rumus sebagai berikut: 

t =    √
   

      
 

Keterangan: 

     : koefisien korelasi product moment pearson 

n  : banyaknya subyek 

Hipotesis yang diuji adalah: 
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H0: 0 , (tidak ada hubungan yang signifikan antara skor tiap aspek 

dengan skor total) 

H0: 0 , (ada hubungan yang signifikan antara skor tiap aspek dengan 

skor total) 

Kriteria pengujiannya adalah jika nilai probabilitas (sig.) lebih kecil dari 0,05 

maka H0 ditolak artinya soal valid. jika nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari 

0,05 maka H0 ditolak artinya soal tidak valid. 

Hasil perhitungan koefisien korelasi setiap butir soal kemampuan higher-

order thinking dengan jumlah subjek 17 mahasiswa pada taraf signifikan 

05,0  disajikan pada Tabel 3.35. 

Tabel 3.35 Hasil Perhitungan Validasi Butir Soal Tes Higher-Order Thinking 

Item soal aspek HOT 
Koefisien 

korelasi (rxy) 

Intepretasi 
Koefisien 

Korelasi 

Nilai 
sig. 

Keterangan 

Pemecahan Masalah 0,793 Tinggi 0,000 Valid 

Penalaran 0,485 Cukup 0,048 Valid 

Berpikir Kritis 0,611 Tinggi 0,009 Valid 

Berpikir Kreatif 0,505 Cukup 0,039 Valid 
 

Dari tabel terlihat bahwa soal keempat aspek valid dan dapat digunakan 

sebagai instrumen penelitian.  

8. Analisis reliabilitas tes 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subyek 

yang sama. Suatu alat evaluasi (tes dan nontes) disebut reliabel jika hasil 

evaluasi tersebut relatif tetap jika digunakan untuk subjek yang sama. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung reliabilitas tes ini adalah rumus alpha-

croncbach 

    [
 

     
]     

∑   
 

  
    

Keterangan: 

r11  =  reliabilitas instrumen 

∑σi
2
  =  jumlah varians skor tiap–tiap item 

σt
2
  =  varians total 

n  =  banyaknya soal 

Ketentuan klasifikasi koefisien reliabilitas disajikan pada Tabel 3.36. 
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Tabel 3.36 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Besarnya nilai r11 Interpretasi 

0,80  <r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60  <r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40  <r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20  <r11 ≤ 0,40 Rendah 

r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 
 

Pengambilan keputusan yang dilakukan adalah dengan membandingkan 

rhitung dan rtabel.Jika rhitung> rtabel maka soal reliabel, sedangkan jika rhitung ≤ 

rtabel maka soal tidak reliabel. 

Hasil perhitungan koefisien reliabilitas setiap butir soal kemampuan 

higher-order thinking dengan jumlah subjek 17 mahasiswa pada taraf 

signifikan 05,0  disajikan pada Tabel 3.37. 

Tabel 3.37 Hasil Perhitungan Reliabilitas Butir  

Soal Tes Higher-order thinking 

Cronbach's Alpha N of Items 

.614 5 
 

Dari tabel terlihat bahwa nilai Cronbach's Alpha adalah 0,641 (kategori 

tinggi). Nilai ini sudah lebih besar dari 0,6 sehingga soal reliabel dan dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian..  

9. Skala self reguleted learning 

Skala Self-regulated learning yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

dalam tiga kelompok besar yakni pre action, action dan post action yang 

masing-masing berisi item pengukuran tertentu. Angket Self-regulated 

learning ini disusun berdasarkan sepuluh dimensi yakni penetapan tujuan, 

motivasi, analisis kesulitan belajar, self efficacy, pemilihan strategi, 

metakognisi, manajemen sumber daya, evaluasi performa, evaluasi 

pemahaman dan kepuasan diri. Angket ini diisi oleh mahasiswa diawal 

kegiatan pembelajaran bersamaan dengan pre test dan diakhir kegiatan 

pembelajaran bersamaan dengan post test. Setiap butir pernyataan digunakan 

empat pilihan yakni Sangat setuju (SS), Setuju (S), tidak setuju (TS) dan 

Sangat tidak setuju (STS). Angket ini disusun dengan 70 pernyataan dengan 
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pernyataan positif sebanyak 35 butir yang memiliki skor 4, 3, 2 dan 1 untuk 

pilihan Sangat setuju (SS), Setuju (S), tidak setuju (TS) dan Sangat tidak 

setuju (STS) serta pernyataan negative sebanyak 35 butir memiliki skor 1,2,3 

dan 4 untuk pilihan Sangat setuju (SS), Setuju (S), tidak setuju (TS) dan 

Sangat tidak setuju (STS). 

Angket Self-regulated learning setelah disusun kemudian diujicobakan 

kepada 42 mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Undana semester IV 

untuk mengetahui keterbacaan dan validitas serta reliabilitas angket. Hasil 

analisis menunjukkan dari 70 item pernyataan Self-regulated learning, 62 

dinyatakan valid dan 8 tidak valid karena nilai sig > 0,05. Item pernyataan 

yang tidak valid adalah item pertanyaan 19, 21, 22 (aspek motivasi), item 33 

(aspek self-efficacy), item 39 dan 42 (aspek pemilihan strategi), item 52 

(aspek manajemen sumber daya) dan item 60 (aspek evaluasi performa). Jadi 

terdapat 62 item yang valid yang dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Sementara itu pengujian reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach 

menunjukkan bahwa nilai reliabilitas angket Self-regulated leaning ini 

memiliki nilai 0,742 atau memiliki reliabilitas tinggi.  

Tabel 3.38 Hasil Perhitungan Reliabilitas Data Ujicoba  

Angket Self-Regulated Leaning 

Cronbach's Alpha N of Items 

.742 71 
 

Secara umum, prosedur penelitian Mixed Method ditunjukan dalam 

Gambar sebagai berikut: 
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Gambar 3.3 Prosedur Penelitian Kuantitatif 
 

G. PENELITIAN KUALITATIF 
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1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

grounded theory. Grounded theory (GT) yang kemudian dalam metode 

penelitian disebut grounded research (GR) adalah adalah sebuah prosedur 

kualitatif sistematis yang digunakan untuk menghasilkan teori yang 

menjelaskan, ti tingkat konseptual luas, suatu proses, tindakan atau interaksi 

suatu topik substantif (Creswell, 2015, hlm. 844). Selanjutnya menurut 

Sudira, (2009, hlm.1) metodologi penelitian kualitatif yang menekankan 

penemuan teori dari data observasi empirik di lapangan dengan metoda 

induktif (menemukan teori dari sejumlah data), generatif yaitu penemuan atau 

konstruksi teori menggunakan data sebagai evidensi, konstruktif menemukan 

konstruksi teori atau kategori lewat analisis dan proses mengabstraksi, dan 

subyektif yaitu merekonstruksi penafsiran dan pemaknaan hasil penelitian 

berdasarkan konseptualisasi masyarakat yang dijadikan subjek studi. Terdapat 

perbedaan jelas antara grounded theory dengan penelitian pada umumnya 

yang dimulai dengan kajian teori kemudian ke situasi empiris, grounded 

theory membalikan keadaan dari situasi empiris ke teori baru yang 

dikembangkan. Riset grounded theory cocok digunakan dalam rangka 

menjelaskan fenomena, proses atau merumuskan teori umum tentang sebuah 

fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan teori yang ada (Budiasih, 2014, 

hlm. 19). Dalam penelitian ini, grounded theory digunakan untuk membentuk 

teori yang komprehensif pengembangan kemampuan higher-order thinking 

matematis mahasiswa. Teori yang dikembangkan disusun berdasarkan 

penemuan data empiris melalui dokumentasi, wawancara dan studi literatur. 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian dipilih dengan teknik theoretical sampling dengan 

menggunakan suatu prosedur yang melibatkan pengumpulan dan analisis data 

simultan dan sekuensial (Creswell, 2015, hlm. 164). Jumlah subjek yang 

direncanakan untuk dipilih adalah 9 orang dan akan sangat mungkin 
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berkembang sampai mendapatkan data yang sama. Adapun kriteria yang 

ditetapkan peneliti dalam pemilihan subjek penelitian adalah: 

a. Subjek berada pada semester II pada program studi pendidikan 

matematika FKIP Undana 

b. Subjek dipilih berdasarkan demografinya yakni kota atau desa.  

c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 

d. Memiliki kemampuan matematika tinggi, sedang atau rendah 

e. Bersedia untuk menjadi subjek penelitian. 

f. Bersedia menceritakan pengalamannya dan pengetahuannya sesuai 

kebutuhan peneliti.  

3. Data dan prosedur pengumpulan data 

Data dalam penelitian ini berupa data deskriptif yang diperoleh peneliti 

dari kegiatan tes tertulis, wawancara serta studi literatur. Dari kegiatan tes 

terulis diperoleh data dokumentasi tertulis yang dianalisis berdasarkan 

indikator higher-order thinking yang dibuat oleh peneliti. Setiap aspek 

dianalisis kemudian ditarik kesimpulan sementara berdasarkan dokumentasi 

tertulis tentang kemampuan pemecahan masalah, kemampuan penalaran, 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. Untuk 

mengkonfirmasi kebenaran kesimpulan sementara berdasarkan data 

dokumentasi dilakukan wawancara terhadap subjek penelitian.  

Kemudian, wawancara lanjutan dilakukan untuk mendalami segala 

aktivitas subjek baik dalam lingkungan keseharian, di rumah, budaya, 

pengalaman belajar maupun aspek lain yang terlait yang dapat menjadi 

sumber data dalam pembentukan teori. Butir pertanyaan disusun peneliti dan 

selama wawancara, peneliti berusaha menyampaikan pertanyaan dengan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh subjek penelitian. 

Studi literatur dilakukan untuk melangkapi, menyesuaikan dan 

mendukung penemuan data sebelumnya. 

4. Validitas data 
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Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono 

(2014, hlm. 364-374) menggunakan empat kriteria yaitu: credibility 

(kredibilitas), transferability (keteralihan), dependability  (kebergantungan),  

dan confirmability (kepastian).   

Suatu data disebut kredibel jika data tersebut dapat dipercaya. Untuk 

mendapatkan, kepercayaan terhadap data digunakan teknik pemeriksaan yang 

meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, 

diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan member chek. Dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Triangulasi meliputi triangulasi sumber, teknik dan waktu. Dalam 

penelitian ini digunakan triangulasi tehnik, yaitu melakukan pengecekan 

dengan tes tertulis dan wawancara berbasis tugas. 

Pengujian transferability (keteralihan) bergantung pada kesamaan antara 

konteks pengirim dan penerima, apabila konteks pengirim dan penerima 

relatif sama, barulah temuan itu dapat ditransfer, nilai transfer bergantung 

pada pemakai. Dalam konteks penelitian ini peneliti mengulang kembali 

secara garis besar hasil wawancara kepada subjek penelitian di akhir 

wawancara serta membuat transkrip sesuai hasil wawancara yang ada dan 

diberikan kepada subjek untuk diteliti kembali kebenaran informasi yang telah 

diberikan. 

Pengujian dependability (kebergantungan) dilakukan audit terhadap 

seluruh proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini pengujian 

dependability (kebergantungan) dilakukan rekan sebaya (mahasiswa S3 

Pendidikan Matematika) dan pembimbing, dimulai penentuan masalah, 

lapangan, menentukan sumber data, analisis data, uji keabsahan data, sampai 

membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan peneliti. 
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Pengujian confirmability (kepastian), kriteria kepastian berasal dari 

konsep objektivitas, jadi penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian 

telah disepakati banyak orang, pengujian mirip dengan kebergantungan, 

sehingga dapat dilakukan secara bersama-sama.    

H. ANALISIS DATA 

Terdapat dua jenis analisis data dalam penelitian ini yakni analisis data 

kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan 

perhitungan statistik baik deskriptif maupun inferensial sedangkan analisis data 

kualitatif dilakukan dengan analisis deskriptif. 

1) Analisis Data Kuantitatif 

Terdapat empat tahapan dalam analisis data hasil tes kemampuan higher-

order thinking yakni: 

b) Data kemampuan higher-order thinking untuk tiap kelas disajikan dalam 

statistik deskriptif. Kemudian dihitung nilai gain ternormalisasi 

(normalized gain) pretest dan posttest dengan rumus: 

etestSkorMaksimumSkor

etestSkorPosttestSkor
GainNg

Pr

Pr
)(




  

Dengan kriteria: 

g-tinggi jika g > 0,7,   

g-sedang jika 0,3< g  0,7,    

g-rendah jika g  0,3 

Perhitungan N-gain ini bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan 

aspek-aspek kemampuan higher-order thinking serta Self-Regulated 

learning mahasiswa sebelum dan sesudah mendapat perlakuan ketiga jenis 

pembelajaran.  

c) Menguji persayaratan analisis statistik yang diperlukan sebagai dasar 

pemilihan analisis statistik untuk uji hipotesis. Pengujian persyaratan 

tersebut adalah uji normalitas dan uji homogenitas.  
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d) Terakhir, menguji semua hipotesis yang ada pada akhir bab I. Secara 

umum pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Anova 

dua jalur. Semua perhitungan statistik dalam rangka pegujian hipotesis 

menggunakan paket program SPSS 22.  

e) Analisis data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dan respon 

mahasiswa menggunakan statistik deskriptif yakni mencari presentasi 

aktivitas yang nampak dalam kegiatan pembelajaran serta tabulasi.  

2) Analisis data kualitatif  

Menurut Creswell (2009, hlm. 276-281) proses analisa data dalam 

grounded theory merupakan proses yang saling berkaitan, dan dilakukan 

secara bergantian, peneliti melakukan proses analisa data sejak awal 

pengumpulan data. Proses pengumpulan data, pengkodean dan analisa data 

dilakukan secara sirkuler dan simultan. Adapun tahapan pada proses analisa 

data adalah dengan mengumpulkan data dari hasil observasi partisipan, 

wawancara mendalam, catatan lapangan, dan literatur. Tahap analisis yang 

akan digunakan adalah teknik analisis data dari Cresswell yaitu tahapan 

proses analisis data grounded theory, tahapan analisis tersebut sebagai berikut  

1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini 

melibatkan transkripsi wawancara, menscanning materi, mengetik data 

lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-

jenis yang berbeda bergantung pada sumber informasi. 

2) Membaca keseluruhan data. Pada langkah ini peneliti membangun general 

sense atau gagasan umum tentang data yang diperoleh. 

3) Menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Coding merupakan 

proses pengolahan materi/informasi menjadi segmen tulisan sebelum 

memaknainya.  

Proses coding terdiri dari: 

a) Open coding (coding terbuka) 
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Dalam coding terbuka, peneliti memberi label/code pada data yang 

didasarkan pada pernyataan yang disampaikan oleh subjek saat 

wawancara kemudian peneliti membentuk kategori informasi tentang 

fenomena yang sedang dipelajari dengan mensegmentasi informasi. 

Pada masing-masing kategori, peneliti rnenemukan beberapa sifat atau 

sub kategori, dan mencari data untuk didimensionalisasi atau 

memperlihatkan kemungkinan ekstrern pada kontinum dari sifat 

tersebut. Proses coding terbuka ini juga dikategorikan dalam level I 

tahap pembenatukan konsep.  

 

 

b) Axial coding (coding aksial) 

Dalam coding aksial, peneliti menyusun data dalam cara bantu, setelah 

coding terbuka. Dalam pendekatan terstruktur ini, peneliti menyajikan 

paradigma coding atau diagram logika (yaitu model visual) yang 

penelitinya mengidentifikasi fenomena sentral (yaitu kategori sentral 

tentang fenomena tersebut), mengeksplorasi kondisi kausal (yaitu, 

kategori dari kondisi yang memengaruhi fenomena tersebut), 

menentukan strategi (yaitu, aksi atau interaksi yang dihasilkan dari 

fenomena sentral), mengidentifikasi konteks dan kondisi pengganggu 

(yaitu, kondisi yang sempit maupun luas yang memengaruhi strategi), 

dan menggambarkan konsekuensi (yaitu, hasil dari strategi) dari 

fenomena ini. Proses coding aksial ini dikategorikan dalam level II 

tahap pembentukan konsep. Pada tahap ini dilakukan analisis 

komparatif konstan yaitu prosedur analisis data induktif untuk 

menghasilkan dan menghubungkan kategori dengan cara 

membandingkan insiden dalam data dengan insiden lain, insiden 

dengan kategori, dan kategori satu dengan yang lain (Creswell, 2015, 

hlm. 866).  
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c) Selective coding (coding selektif) 

Dalam coding selektif, peneliti dapat menulis alur cerita yang 

menghubungkan beberapa kategori. Atau, proposisi atau hipotesis 

dapat ditentukan yang menyatakan hubungan yang diprediksi.  

4) Menunjukkan bagaimana deskripsi dari tema-tema ini disajikan kembali 

dalam narasi. Dalam tahapan ini peneliti menggunakan gambar-gambar 

atau diagram yang menunjukkan proses penelitian. 

5) Mengintepretasi atau memaknai data. 

 

I. KETERKAITAN MASALAH, HIPOTESIS DAN STATISTIK 

Keterkaitan antara masalah penelitian, hipotesis deskriptif dan analisis statistik 

yang digunakan disajikan pada Tabel 3.39. 

Tabel 3.39 Keterkaitan Masalah, Hipotesis dan Statistik yang Digunakan 

No Masalah 
Nomor 

Hipotesis 
Kelompo

k Data 

Statistik 
yang 

digunakan 

1 

Perbedaan pencapaian kemampuan higher-order thinking matematis 
antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis 

budaya dengan geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, 
dan pembelajaran biasa.  

1 
HOT_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

2 

Perbedaan pencapaian kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SBMPTN antara mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa. 

1 

HOTJM 

SB_ Kls 
A,B & C 

Uji 

Kruskall-
Wallis 

3 

Perbedaan pencapaian kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SNMPTN antara mahasiswa 

yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra,  pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

1 
HOTJM 

SN_ Kls 
A,B & C 

Uji 

Kruskall-
Wallis 

4 

Perbedaan pencapaian kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk MandirI antara mahasiswa 

yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra,  pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

1 
HOTJM 

M_ Kls 
A,B & C 

Uji 

Kruskall-
Wallis 

5 

Perbedaan pencapaian kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi kota antara mahasiswa yang  

mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra,  pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

1 
HOTFD 

K_ Kls 
A,B & C 

Anava satu 
arah 

6 

Perbedaan pencapaian kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi desa antara mahasiswa yang  

mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra,  pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

1 
HOTFD 
D_ Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 
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No Masalah 
Nomor 

Hipotesis 
Kelompo

k Data 

Statistik 
yang 

digunakan 
pembelajaran biasa 

7 
Interaksi antara model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 
terhadap pencapaian kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa. 

4 
HOTJM_ 

Kls A,B & 
C 

Uji Anava 
Dua arah 

8 
Interaksi antara model pembelajaran dengan faktor demografi 
terhadap pencapaian kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa 

4 
HOTFD_ 

Kls A,B & 
C 

Uji Anava 
Dua arah 

9 

Perbedaan peningkatan kemampuan higher-order thinking matematis 

antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis 
budaya dengan geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, 
dan pembelajaran biasa.  

1 HOT_ Kls 
A,B & C 

Uji 

Kruskall-
Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

10 

Perbedaan peningkatan kemampuan higher-order thinking matematis 

mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SBMPTN antara mahasiswa 
yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa. 

1 
HOTJM 
SB_ Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

11 

Perbedaan peningkatan kemampuan higher-order thinking matematis 

mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SNMPTN antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra,  pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

1 
HOTJM 
SN_ Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

12 

Perbedaan peningkatan kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk MandirI antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra,  pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

1 
HOTJM 
M_ Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

13 

Perbedaan peningkatan kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi kota antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra,  pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

1 
HOTFD 
K_ Kls 

A,B & C 

Anava satu 
arah 

14 

Perbedaan peningkatan kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi desa antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra,  pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

1 
HOTFD 
D_ Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

15 
Interaksi antara model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 
terhadap peningkatan kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa. 

4 
HOTJM_ 

Kls A,B & 
C 

Uji Anava 
Dua arah 

16 
Interaksi antara model pembelajaran dengan faktor demografi 
terhadap peningkatan kemampuan higher-order thinking matematis 
mahasiswa 

4 
HOTFD_ 

Kls A,B & 
C 

Uji Anava 

Dua arah 

     

17 

Perbedaan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis 
budaya dengan geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, 
dan pembelajaran biasa.  

2 
PM_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

18 

Perbedaan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SBMPTN antara mahasiswa 
yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa. 

2 
PMJM 
SB_Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
satu arah 
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No Masalah 
Nomor 

Hipotesis 
Kelompo

k Data 

Statistik 
yang 

digunakan 

19 

Perbedaan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SNMPTN antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PMJM 
SN_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

20 

Perbedaan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk MandirI antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PMJM 
M_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

21 

Perbedaan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi kota antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PMFD 
K_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

22 

Perbedaan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi desa antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PMFD 
D_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

23 
Interaksi antara model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 
terhadap pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa. 

5 PMJM_Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

24 
Interaksi antara model pembelajaran dengan faktor demografi 
terhadap pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa 

5 PMFD_Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

25 

Perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 
antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis 
budaya dengan geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, 
dan pembelajaran biasa.  

2 PM_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

26 

Perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SBMPTN antara mahasiswa 
yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa. 

2 
PMJM 
SB_Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
satu arah 

27 

Perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SNMPTN antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PMJM 
SN_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

28 

Perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk MandirI antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PMJM 
M_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

29 

Perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi kota antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PMFD 
K_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

30 
Perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi desa antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

2 
PMFD 
D_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 
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No Masalah 
Nomor 

Hipotesis 
Kelompo

k Data 

Statistik 
yang 

digunakan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

31 
Interaksi antara model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 
terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa. 

5 PMJM_Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

32 
Interaksi antara model pembelajaran dengan faktor demografi 
terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa 

5 PMFD_Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

     

33 

Perbedaan pencapaian kemampuan penalaran matematis antara 
mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 
dengan geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa.  

2 
PN_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

34 

Perbedaan pencapaian kemampuan penalaran matematis mahasiswa 
dengan tinjauan jalur masuk SBMPTN antara mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa. 

2 
PNJM 
SB_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

35 

Perbedaan pencapaian kemampuan penalaran matematis mahasiswa 
dengan tinjauan jalur masuk SNMPTN antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PNJM 
SN_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

36 

Perbedaan pencapaian kemampuan penalaran matematis mahasiswa 
dengan tinjauan jalur masuk MandirI antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PNJM 
M_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

37 

Perbedaan pencapaian kemampuan penalaran matematis mahasiswa 
dengan tinjauan demografi kota antara mahasiswa yang  mendapat 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra, 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa 

2 
PNFD 
K_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

38 

Perbedaan pencapaian kemampuan penalaran matematis mahasiswa 
dengan tinjauan demografi desa antara mahasiswa yang  mendapat 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra, 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa 

2 
PNFD 
D_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

39 Interaksi antara model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 
terhadap pencapaian kemampuan penalaran matematis mahasiswa. 

5 PNJM_Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

40 Interaksi antara model pembelajaran dengan faktor demografi 
terhadap pencapaian kemampuan penalaran matematis mahasiswa 

5 PNFD_Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

41 

Perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis antara 
mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 
dengan geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa.  

2 PN_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

42 

Perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 
dengan tinjauan jalur masuk SBMPTN antara mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa. 

2 
PNJM 
SB_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 
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No Masalah 
Nomor 

Hipotesis 
Kelompo

k Data 

Statistik 
yang 

digunakan 

43 

Perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 
dengan tinjauan jalur masuk SNMPTN antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PNJM 
SN_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

44 

Perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 
dengan tinjauan jalur masuk MandirI antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
PNJM 
M_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

45 

Perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 
dengan tinjauan demografi kota antara mahasiswa yang  mendapat 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra, 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa 

2 
PNFD 
K_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

46 

Perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 
dengan tinjauan demografi desa antara mahasiswa yang  mendapat 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra, 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan pembelajaran biasa 

2 
PNFD 
D_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

47 Interaksi antara model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 
terhadap peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa. 

5 PNJM_Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

48 Interaksi antara model pembelajaran dengan faktor demografi 
terhadap peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 

5 PNFD_Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

     

49 

Perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara 
mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 
dengan geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa.  

2 
BKRI_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

50 

Perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SBMPTN antara mahasiswa 
yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa. 

2 
BKRIJM 
SB_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

51 

Perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SNMPTN antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKRIJM 
SN_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

52 

Perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk MandirI antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKRIJM 
M_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

53 

Perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi kota antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKRIFD 

K_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

54 

Perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi desa antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 

geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKRIFD 

D_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 
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55 
Interaksi antara model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 
terhadap pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa. 

5 
BKRIJM_K

ls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

56 
Interaksi antara model pembelajaran dengan faktor demografi 
terhadap pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa 

5 
BKRIFD_

Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

57 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara 
mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 
dengan geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa.  

2 BKRI_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

58 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SBMPTN antara mahasiswa 
yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa. 

2 
BKRIJM 
SB_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

59 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SNMPTN antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKRIJM 
SN_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

60 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk MandirI antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKRIJM 
M_Kls 

A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

61 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi kota antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKRIFD 

K_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

62 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi desa antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKRIFD 

D_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

63 
Interaksi antara model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 
terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa. 

5 
BKRIJM_K

ls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

64 
Interaksi antara model pembelajaran dengan faktor demografi 
terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 
mahasiswa 

5 
BKRIFD_

Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

     

65 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis antara 
mahasiswa yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya 
dengan geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa.  

2 BKRE_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

66 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SBMPTN antara mahasiswa 
yang mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 

pembelajaran biasa. 

2 
BKREJM 
SB_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 
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67 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk SNMPTN antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKREJM 
SN_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

68 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 
mahasiswa dengan tinjauan jalur masuk MandirI antara mahasiswa 
yang  mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKREJM 

M_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

69 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi kota antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKREFD 

K_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

70 

Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 
mahasiswa dengan tinjauan demografi desa antara mahasiswa yang  
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya, dan 
pembelajaran biasa 

2 
BKREFD 

D_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis, 
Mann- 

Whitney U 

71 
Interaksi antara model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 
terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 
mahasiswa. 

5 
BKREJM_

Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

72 
Interaksi antara model pembelajaran dengan faktor demografi 
terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 
mahasiswa 

5 
BKREFD_

Kls 
A,B & C 

Uji Anava 
Dua arah 

     

73 

Perbedaan peningkatan self-regulated learning antara mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan 
geogebra, pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan 
pembelajaran biasa.  

3 
SRL_Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

74 

Perbedaan peningkatan self-regulated learning mahasiswa dengan 
tinjauan jalur masuk SBMPTN antara mahasiswa yang  mendapat 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra,  
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa. 

3 
SRLJM 
SB_ Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

75 

Perbedaan peningkatan self-regulated learning mahasiswa dengan 
tinjauan jalur masuk SNMPTN antara mahasiswa yang  mendapat 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra,  
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa 

3 
SRLJM 
SN_ Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

76 

Perbedaan peningkatan self-regulated learning mahasiswa dengan 
tinjauan jalur masuk mandiri antara mahasiswa yang  mendapat 

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra,  
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa 

3 
SRLJM M_ 

Kls 
A,B & C 

Uji Anava 

Satu arah 

77 

Perbedaan peningkatan self-regulated learning mahasiswa dengan 
tinjauan demografi kota antara mahasiswa yang  mendapat 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra,  

pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa 

3 
SRLFD K_ 

Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

78 

Perbedaan peningkatan self-regulated learning mahasiswa dengan 
tinjauan demografi desa antara mahasiswa yang  mendapat 
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dengan geogebra,  
pembelajaran kontekstual berbasis budaya dan pembelajaran biasa 

3 
SRLFD D_ 

Kls 
A,B & C 

Uji 
Kruskall-

Wallis 

79 Interaksi antara model pembelajaran dengan jalur masuk PTN 
terhadap peningkatan self-regulated learning mahasiswa. 

6 
SRLJM_ 

Kls A,B & 
Uji Anava 
Dua arah 
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C 

80 
Interaksi antara model pembelajaran dengan faktor demografi 
terhadap peningkatan self-regulated learning mahasiswa 6 

SRLFD_ 
Kls A,B & 

C 

Uji Anava 
Dua arah 

 

J. PROSEDUR PENELITIAN 

Secara umum prosedur penelitian ini terdiri dari enam tahapan yaitu: tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan penelitian kuantitatif, tahap analisis data kuantitatif, 

tahap pelaksanaan penelitian kualitatif, tahap analisis data kulitatif dan penulisan 

laporan 

1. Tahap persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

(a) Mengkaji literatur pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. 

(b) Menentukan rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data yang sesuai. 

(c) Mengembangkan instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

(d) Memvalidasi secara internal instrumen penelitian dan perangkat 

pembelajaran. 

(e) Memilih subjek uji coba instrumen penelitian dan perangkat 

pembelajaran. 

(f) Melaksanakan uji coba instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

(g) Menganalisis hasil uji coba instrumen penelitian dan perangkat 

pembelajaran dengan tujuan untuk merevisi perangkat tersebut. 

2. Tahap pelaksanaan penelitian kuantitatif 

Beberapa kegiatan pada tahap pelaksanaan penelitian kuantitatif antara lain: 

(a) Menentukan/memilih kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(b) Memberikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(c) Melaksanakan pembelajaran kontekstual pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

(d) Selama proses pembelajaran berlangsung dilaksanakan observasi aktivitas 
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siswa serta keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh observer.  

(e) Memberikan posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(f) Memberikan angket respon kepada mahasiswa kelas eksperimen. 

3. Tahap analisis data kualitatif 

Kegiatan pada tahap ini adalah menganalisis data yang diperoleh dari tahap 

pelaksanaan. Data dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensial. 

4. Tahap pelaksanaan penelitian kualitatif 

Beberapa kegiatan pada tahap pelaksanaanpenelitian kualitatif antara lain: 

(a) Menentukan/memilih subjek penelitian. 

(b) Menganalisis dokumen hasil tes kemampuan higher-order thinking. 

(c) Wawancara terhadap subjek penelitian. 

5. Tahap analisis data kuantitatif 

Kegiatan pada tahap ini adalah menganalisis dokumen hasil tes kemampuan 

higher-order thinking secara deskriptif serta hasil wawancara berdasarkan 6 

langkah analisis data dalam grounded theory.  

6. Tahap penulisan laporan 

Kegiatan pada tahap ini adalah menyusun/menulis laporan penelitian. 

Secara umum, prosedur penelitian disajikan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan Implementasi Interpretasi 

Studi Pendahuluan 

- Kajian kemampuan 
Higher-Order 

Thinking 
- Kajian budaya NTT 

- Kajian kemampuan 
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- Kajian pembelajaran 

geometri analitik 
- Penelitian 

pendahuluan 
 

Pengembangan 

Program Pembelajaran 

Rancangan Perangkat 

Pembelajaran 
- Bahan Ajar 

Concurent Embeded Design 
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Pengumpulan 
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O   X1  O (PKBBG) 

O   X2  O (PKBB) 

O         O (PB) 

 

 

Wawancara 
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Intepretasi 
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K. WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan sejak Maret 2016 hingga Desember 2016 dengan 

penjadwalan rinci disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.40 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No 
Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan 
Uraian Kegiatan 

1 Maret 2016 Penyusunan Instrumen Penelitian 

2 April 2016 
Validasi Instrumen Penelitian, Ujicoba Tahap I dan II, 
Revisi Instrumen, dan Finalisasi Instrumen dan Perangkat 
Pembelajaran 

3 Awal Mei 2016  
Identifikasi Mahasiswa, Pembagian kelas, dan Arahan 
kegiatan penelitian dan pretest 

4 Awal Mei – Juni 2016 Pelaksanaan Pembelajaran 

5 Akhir Juni 2016 Posttest 
6 Juli – Agustus 2016 Analisis Hasil Penelitian Kuantitatif 

7 
Agustus – September 
2016 

Penelitian Kualitatif (Wawancara Subjek Peneltiian) 

8 
September – Desember 
2016 

Analisis data kualitatif dan penyusuan laporan penelitian 

 

 

 


