
 

24 
Lavia Anjani, 2013 
Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Menggunakan Pendekatan Kontekstual Dengan 
Teknik Scaffolding 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
 
 
 
 

 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kuasi eksperimen karena peneliti 

tidak memilih siswa untuk menentukan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, tetapi peneliti menggunakan kelas yang ada. Seperti yang dikatakan oleh 

Ruseffendi (Magfiroh, 2013:18), pada penelitian dengan metode kuasi eksperimen 

subjek tidak dikelompokkan secara acak, tetapi peneliti menerima keadaan subjek 

seadanya. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kelompok kontrol non-

ekuivalen, dimana pada desain penelitian ini melibatkan dua kelompok yang tidak 

dipilih secara acak. Kelompok pertama  menerima perlakuan yaitu pembelajaran 

kontekstual dengan teknik scaffolding, sedangkan kelompok lainnya hanya 

diberikan pembelajaran konvensional. Adapun desain penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

O X O 

O  O 

Dimana,  O: Pretest dan posttest  

X: Perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan pendekatan 

kontekstual dengan teknik scaffolding 

Pada desain ini, dapat dilihat bahwa kedua kelompok masing-masing 

diberi pretest pada awal pembelajaran, dan setelah mendapatkan perlakuan yang 

berbeda, kemudian diukur dengan posttest yang diberikan pada akhir 

pembelajaran. Perbedaan antara hasil pretest dan posttest diasumsikan sebagai 

efek dari perlakuan atau eksperimen. 
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di salah satu 

SMP Negeri di Katapang. Sampel yang terambil untuk penelitian ini adalah dua 

kelas dari populasi yang ada, dimana dalam pemilihan kelasnya dilakukan dengan 

teknik Non Probability Sampling yaitu dengan Purposive Sampling atau yang 

biasa dikenal sebagai sampling pertimbangan. Menurut Sudjana (2005:168), 

pengambilan sampel seperti ini terjadi apabila pengambilan dilakukan 

berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti, dimana dalam 

penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di suatu sekolah yang kelasnya 

sudah terbentuk dan pemilihan kelas dilakukan atas dasar pertimbangan guru  

matematika di sekolah tersebut. 

C. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel penelitian yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas adalah faktor yang dipilih untuk melihat 

pengaruh terhadap gejala yang akan diamati dalam penelitian. Variabel bebas 

pada penelitian ini adalah pendekatan kontekstual dengan teknik scaffolding. 

Variabel terikat adalah faktor yang diukur dan diamati dalam penelitian 

untuk mengetahui efek variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan 

non-tes. Instrumen tes berupa instrumen data kuantitatif yaitu tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis, sedangkan instrumen non-tes berupa instrumen 

data kualitatif yaitu angket dan lembar observasi. 

1. Instrumen Data Kuantitatif 

a. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
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Tes tertulis yang digunakan berupa uraian, karena menurut 

Suherman dan Kusumah (1990:94), soal uraian amat baik untuk menarik 

hubungan antara pengetahuan atau fakta-fakta yang telah mengendap 

dalam struktur kognitif siswa dengan pengertian materi yang sedang 

dipikirkannya. 

Instrumen tes yang diberikan pada penelitian ini adalah pretest dan 

posttest. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dengan teknik scaffolding. 

Pretest dilakukan pada awal pembelajaran, sedangkan posttest dilakukan 

pada akhir pembelajaran. Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa sebelum diberi perlakuan, sedangkan posttest dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa setelah diberi 

perlakuan. Dengan demikian, dapat diketahui perbedaan kemampuan 

komunikasi matematis siswa diantara kedua kelas kontrol tersebut, yang 

pada akhirnya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan 

pembelajaran. 

Sebelum instrumen tes ini diberikan kepada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, terlebih dahulu instrumen tes diujicobakan kepada siswa di 

luar sampel dimana siswa tersebut sudah pernah mendapatkan materi 

pembelajaran yang menjadi bahasan dalam instrumen tes tersebut. Data 

yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian dianalisis dengan uji validitas, 

reliabilitas, indeks kesukaran dan daya pembeda untuk memperoleh 

keterangan layak atau tidaknya soal tersebut digunakan dalam penelitian. 

1) Validitas 

Suatu alat evaluasi dikatakan valid apabila alat tersebut mampu 

mengevaluasi dengan tepat sesuatu yang dievaluasi itu (Suherman dan 



27 

 

Lavia Anjani, 2013 
Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Menggunakan Pendekatan Kontekstual Dengan 
Teknik Scaffolding 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
 
 
 
 

 
 
 

Kusumah, 1990:135). Untuk mengetahui validitas intrumen tes yang telah 

dibuat, maka dilakukan perhitungan validitas intrumen tes dengan 

menggunakan rumus korelasi produk momen memakai angka kasar (raw 

score), (Suherman dan Kusumah, 1990:154) yaitu: 

     
 ∑   (∑ ) ∑  

√( ∑ 2  (∑ )2)( ∑ 2  (∑ )2)

 

dengan     = koefisien korelasi antara variabel   dan variabel  . 

  = skor siswa pada tiap butir soal. 

  = skor total tiap siswa. 

   = jumlah siswa. 

Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat validitas intrumen 

tes dapat menggunakan tolak ukur menurut J. P Guilford (Suherman dan 

Kusumah, 1990:147). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.1 

berikut: 

Tabel 3.1 

Klasifikasi Koefisien Korelasi 

Besarnya rxy Interpretasi 

0,80 < rxy  ≤ 1,00 Validitas Sangat Tinggi 

0,60 < rxy  ≤ 0,80 Validitas Tinggi 

0,40 < rxy  ≤ 0,60 Validitas Sedang 

0,20 < rxy  ≤ 0,40 Validitas Rendah 

0,00 < rxy  ≤ 0,20 Validitas Sangat Rendah 

           rxy  ≤ 0,00 Tidak Valid 

 

Selanjutnya dengan menggunakan Anates 4.0, diperoleh nilai 

validitas tiap butir soal yang disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 

Validitas Setiap Butir Soal 

No. Soal Koefisien Korelasi Interpretasi 

1.a. 0,804 Validitas Sangat Tinggi 
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1.b. 0,753 Validitas Sangat Tinggi 

2.a. 0,698 Validitas Tinggi 

2.b. 0,629 Validitas Tinggi 

3 0,760 Validitas Sangat Tinggi 

4.a. 0,697 Validitas Tinggi 

4.b. 0,732 Validitas Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, diperoleh bahwa hasil pengolahan 

data untuk tiap butir soal yaitu soal nomor 1.a, 1.b, 3, dan 4.b berkorelasi 

sangat tinggi, artinya soal nomor 1.a, 1.b, 3, dan 4.b memiliki validitas 

sangat tinggi (sangat baik). Untuk soal nomor 2.a, 2.b, dan 4.a berkorelasi 

tinggi, artinya soal nomor 2.a, 2.b, dan 4.a memiliki validitas tinggi (baik). 

Untuk perhitungan selengkapnya, dapat dilihat pada lampiran C.1 dan 

lampiran C.2. 

2) Reliabilitas 

Untuk soal tipe subjektif dengan bentuk uraian penilaiannya tidak 

hanya dilihat pada hasil akhir, melainkan pada langkah pengerjaannya 

pula. Realibilitas suatu alat ukur atau alat evaluasi (tes dan non-tes) 

dimaksudkan sebagai suatu alat yang memberikan hasil yang relatif tetap 

(konsisten, ajeg). Suatu alat evaluasi dikatakan reliabel jika hasil evaluasi 

tersebut relatif tetap jika digunakan untuk subjek yang sama. Istilah relatif 

tetap di sini dimaksudkan tidak tepat sama, tetapi mengalami perubahan 

yang tak berarti (tidak signifikan) dan bisa diabaikan (Suherman dan 

Kusumah, 1990:167) 

Untuk mengetahui koefisien reliabilitas intrumen tes bentuk uraian 

yaitu dengan menggunakan rumus Alpha (Suherman dan Kusumah, 

1990:194) sebagai berikut: 

 11 (
n

n  1
) (1   

∑  
2

  
2
) 
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Dengan   11 = koefisien reliabilitas 

n = banyak butir soal 

Si
2
 = jumlah varians skor tiap butir soal 

St
2
 = varians skor total 

Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen 

tes dapat menggunakan tolak ukur yang dibuat oleh J. P Guilford 

(Suherman dan Kusumah, 1990:147). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

Tabel 3.3 berikut ini: 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Besarnya 11r  Interpretasi 

0,80    11 ≤ 1,00 Reliabilitas Sangat Tinggi 

0,60    11 ≤ 0,80 Reliabilitas Tinggi 

0,40    11 ≤  0,60 Reliabilitas Sedang 

0,20    11 ≤ 0,40 Reliabilitas Rendah 

             
 11 ≤ 0,20 Reliabilitas Sangat Rendah 

 

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan software Anates 

4.0, diperoleh data bahwa butir soal intrumen tes memiliki koefisien 

reliabilitas sebesar 0,84. Dengan mengacu kepada tolak ukur yang dibuat 

oleh J. P Guilford, maka instrumen tes kemampuan komunikasi matematis 

memiliki derajat reliabilitas sangat tinggi. Untuk perhitungan 

selengkapnya, dapat dilihat pada lampiran C.1 dan lampiran C.2. 

3) Indeks Kesukaran  

Derajat kesukaran suatu butir soal dinyatakan dengan bilangan 

yang disebut indeks kesukaran. Indeks kesukaran adalah proporsi siswa 

menjawab butir soal dengan benar. Indeks kesukaran berkisar pada interval 

0,00 sampai 1,00. Soal dengan indeks kesukaran mendekati 0,00 berarti 
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butir soal tersebut telalu sukar, sedangkan soal dengan indeks kesukaran 

1,00 berarti butir soal terlalu mudah (Suherman dan Kusumah, 1990:212-

213). 

Untuk menghitung indeks kesukaran soal bentuk uraian dapat 

menggunakan rumus berikut ini: 

   
 ̅

   
 

dengan:  ̅  = rata-rata skor setiap butir soal 

   SMI = Skor Maksimum Ideal 

Hasil perhitungan indeks kesukaran dapat diinterpretasikan 

kedalam beberapa kriteria yang dapat dilihat di Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Nilai IK Interpretasi 

                0,00 Soal Terlalu Sukar 

0,00      ≤ 0,30 Soal Sukar 

0,30      ≤ 0,70 Soal Sedang 

0,70      ≤ 1,00 Soal Mudah 

                1,00 Soal Terlalu Mudah 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Anates 

4.0, diperoleh indeks kesukaran tiap butir soal sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 3.5 

Indeks Kesukaran Setiap Butir Soal 

No. Soal Indeks Kesukaran Interpretasi 
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1.a. 0,56 Soal Sedang 

1.b. 0,54 Soal Sedang 

2.a. 0,72 Soal Mudah 

2.b. 0,27 Soal Sukar 

3 0,64 Soal Sedang 

4.a. 0,75 Soal Mudah 

4.b. 0,56 Soal Sedang 

 

Dari Tabel 3.5 diperoleh bahwa butir soal tes kemampuan 

komunikasi matematis nomor 2.a dan 4.a memiliki tingkat kesukaran 

mudah, nomor 1.a, 1.b, 3 dan 4.b memiliki tingkat kesukaran sedang, 

sedangkan nomor 2.b memiliki tingkat kesukaran sukar. Untuk 

perhitungan selengkapnya, dapat dilihat pada lampiran C.1 dan lampiran 

C.2. 

4) Daya Pembeda 

Daya pembeda (DP) dari sebuah soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan soal tersebut dapat membedakan siswa yang pandai dengan 

siswa yang kurang pandai. Derajat daya pembeda (DP) suatu butir soal 

dinyatakan dengan Indeks Diskriminasi (Discriminating Index) yang 

bernilai dari -1,00 sampai dengan 1,00. Jika Indeks Diskriminasi semakin 

mendekati 1,00 berarti daya pembeda soal tersebut makin baik, sebaliknya 

jika semakin mendekati 0,00 berarti daya pembeda soal tersebut makin 

buruk (Suherman dan Kusumah, 1990:199-201). Sebelum menghitung 

daya pembeda terlebih dahulu kita membagi siswa kedalam dua kelompok, 

yaitu kelompok atas (kelompok siswa yang tergolong pandai) dan 

kelompok bawah (kelompok siswa yang tergolong rendah). 

Untuk menghitung daya pembeda butir soal bentuk uraian dapat 

menggunakan rumus: 
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  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

   
 

Dengan   ̅̅ ̅= rata-rata skor dari siswa-siswa kelompok atas yang 

menjawab benar untuk butir soal yang akan dicari daya 

pembedanya 

  ̅̅ ̅= rata-rata skor dari siswa-siswa kelompok bawah yang 

menjawab benar untuk butir soal yang akan dicari daya 

pembedanya 

SMI= Skor Maksimum Ideal 

Hasil perhitungan daya pembeda dapat diinterpretasikan kedalam 

beberapa kriteria yang dapat dilihat di Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Nilai DP Interpretasi 

                0,00 Sangat Jelek 

0,00      ≤ 0,20 Jelek 

0,20      ≤ 0,40 Cukup 

0,40      ≤ 0,70 Baik 

0,70      ≤ 1,00 Sangat Baik 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Anates 4.0, 

diperoleh data yang disajikan dalam Tabel 3.7 sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Nilai Daya Pembeda Setiap Butir Soal 

No. Soal Daya Pembeda (DP) Interpretasi 

1.a. 0,86 Sangat Baik 

1.b. 0,72 Sangat Baik 

2.a. 0,54 Baik 

2.b. 0,45 Baik 

3 0,38 Cukup 

4.a. 0,50 Baik 
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4.b. 0,77 Sangat Baik 

 

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, dapat diuraikan bahwa butir soal 

nomor 1.a, 1.b dan 4.b tergolong sangat baik, artinya butir soal nomor 1.a, 

1.b dan 4.b sangat baik untuk membedakan kemampuan antara siswa 

pandai dan siswa kurang pandai. Untuk butir soal nomor 2.a, 2.b, dan 4.a 

tergolong baik, artinya butir soal nomor 2.a, 2.b, dan 4.a dengan baik 

mampu membedakan kemampuan antara siswa pandai dan siswa kurang 

pandai. Sedangkan butir soal nomor 3 tergolong cukup, artinya butir soal 

nomor 3 sudah cukup mampu membedakan kemampuan siswa pandai 

dengan siswa kurang pandai. Untuk perhitungan selengkapnya, dapat 

dilihat pada lampiran C.1 dan lampiran C.2. 

Berikut ini adalah hasil analisis setiap butir soal secara 

keseluruhan, yaitu: 

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Analisis Butir Soal 

No. 

Soal 

Validitas Indeks Kesukaran Daya Pembeda 

Keterangan Koefisien 

Korelasi 
Interpretasi IK Interpretasi 

Daya 

Pembeda 
Interpretasi 

1.a. 0,804 Sangat Baik 0,56 Sedang 0,86 Sangat Baik Digunakan 

1.b. 0,753 Sangat Baik 0,54 Sedang 0,72 Sangat Baik Digunakan 

2.a. 0,698 Baik 0,72 Mudah 0,54 Baik Digunakan 

2.b. 0,629 Baik 0,27 Sukar 0,45 Baik Digunakan 

3 0,760 Sangat Baik 0,64 Sedang 0,38 Cukup Digunakan 

4.a. 0,697 Baik 0,75 Mudah 0,50 Baik Digunakan 

4.b. 0,732 Baik 0,56 Sedang 0,77 Sangat Baik Digunakan 

Reliabilitas 0,84 

 

Berdasarkan validitas butir soal, reliabilitas, daya pembeda dan 

indeks kesukaran dari setiap butir soal yang diujicobakan, maka semua 

soal tersebut dapat digunakan sebagai instrumen tes dalam penelitian ini. 
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Untuk perhitungan selengkapnya, dapat dilihat pada lampiran C.1 dan 

lampiran C.2. 

2. Instrumen Data Kualitatif 

a. Angket 

Suherman dan Sukjaya (Maulidyawati, 2013:28) mengemukakan 

bahwa angket adalah sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus 

diisi oleh orang yang akan dievaluasi (responden). Tujuan pembuatan 

angket ini adalah untuk mengetahui respon siswa terhadap kesulitan atau 

kemudahan dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual dengan teknik scaffolding yang 

telah diberikan dan mengetahui sikap siswa terhadap matematika. Angket 

diberikan kepada seluruh siswa kelompok eksperimen. Pengisian angket 

dilakukan setelah berakhirnya pembelajaran. 

Skala yang digunakan dalam angket adalah skala Likert. Ada dua 

jenis pernyataan dalam skala Likert, yaitu pernyataan positif (favorable) 

dan pernyataan negatif (unfavorable). Jawaban pernyataan positif dan 

negatif dalam skala Likert dikategorikan dalam skala Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

b. Lembar Observasi 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual dengan teknik 

scaffolding yang telah disusun dengan mengobservasi aktivitas guru dan 

aktivitas siswa. Observer hanya memberikan tanda cek () pada kolom 

yang sesuai dengan aktivitas yang diobservasi. Dalam hal ini yang menjadi 

observer adalah guru matematika di kelas eksperimen. 

E. Perangkat Pembelajaran 
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Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP dibuat untuk setiap pertemuan, dimana dalam penelitian ini dibuat 

RPP untuk empat kali pertemuan. RPP tersebut merupakan pedoman untuk 

melaksanakan langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Pada kelas 

eksperimen, pembelajaran diawali dengan pemilihan topik, kemudian 

melakukan tanya jawab. Sedangkan pada kelas kontrol, pembelajaran lebih 

terpusat pada guru sebagai pemberi informasi, karena kelas kontrol 

menggunakan pendekatan konvensional. Pada kelas eksperimen, RPP dibuat 

berkarakter dan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran matematika 

menggunakan pendekatan kontekstual dengan teknik scaffolding. 

 

 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS digunakan sebagai panduan pembelajaran bagi siswa secara 

berkelompok. LKS disusun sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi 

yang akan dicapai oleh siswa. Selain itu, LKS ini pun dibuat sesuai dengan 

indikator komunikasi matematis yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa SMP melalui pendekatan kontekstual dengan teknik scaffolding. 

Maka dari itu, dalam implementasinya dilakukan beberapa tahap, diantaranya: 

1. Tahap Persiapan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu: 



36 

 

Lavia Anjani, 2013 
Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Menggunakan Pendekatan Kontekstual Dengan 
Teknik Scaffolding 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
 
 
 
 

 
 
 

a. Mengidentifikasi masalah mengenai bahan ajar, merencanakan 

pembelajaran, serta alat dan bahan yang akan digunakan. 

b. Melakukan observasi ke sekolah dan melakukan perizinan untuk 

tempat penelitian. 

c. Menyiapkan instrumen penelitian. 

d. Melakukan proses bimbingan dengan dosen pembimbing. 

e. Melakukan uji coba soal tes kepada siswa di luar sampel penelitian. 

f. Menganalisis kualitas instrumen. 

g. Merevisi instrumen penelitian (jika diperlukan). 

h. Pemilihan sampel penelitian dari populasi yang telah ditentukan. 

i. Menghubungi kembali pihak sekolah untuk teknis pelaksanaan 

penelitian. 

j. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar 

dalam bentuk LKS. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu: 

a. Memberikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Melaksanakan perlakuan berupa pembelajaran konvensional terhadap 

kelas kontrol dan memberikan pembelajaran menggunakan pendekatan 

kontekstual dengan teknik scaffolding terhadap kelas eksperimen. 

c. Melakukan observasi yang dibantu oleh rekan mahasiswa. 

d. Memberikan angket pada pertemuan terkahir kepada siswa kelas 

eksperimen. 

e. Memberikan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Tahap Analisis Data 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu: 

a. Mengumpulkan hasil data kuantitatif dan kualitatif dari dua kelas. 
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b. Mengolah dan menganalisis hasil data kuantitatif berupa pretest, 

posttest, dan indeks gain. 

c. Mengolah dan menganalisis hasil data kualitatif berupa angket dan 

lembar observasi. 

d. Mengonsultasikan hasil pengolahan data dengan dosen pembimbing. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu: 

a. Membuat kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

b. Menyusun laporan penelitian. 

c. Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. 

G. Rubrik Penilaian  

Berikut adalah tabel rubrik penilaian kemampuan komunikasi matematis: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.9 

Rubrik Penilaian 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

Menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam 

0 Tidak ada jawaban sama sekali. 

1 Tidak dapat menyatakan peristiwa sehari-hari 
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bahasa dan simbol 

matematika. 

dalam bahasa dan simbol matematika, kalaupun 

ada hanya memperlihatkan ketidakpahaman 

konsep sehingga informasi yang diberikan tidak 

berarti apa-apa 

2 

Dapat menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa dan sedikit simbol matematika namun 

kurang lengkap dan benar. 

3 

Dapat menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa dan simbol matematika dengan lengkap 

namun ada sedikit kesalahan. 

4 

Dapat menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa dan simbol matematika secara 

matematis dengan lengkap dan benar. 

Merefleksikan benda-

benda nyata, gambar, 

grafik, tabel dan 

diagram ke dalam ide 

matematika. 

0 Tidak ada jawaban sama sekali. 

1 

Tidak dapat merefleksikan benda-benda nyata, 

gambar, grafik, tabel dan diagram ke dalam ide 

matematika, kalaupun ada hanya 

memperlihatkan ketidakpahaman konsep, 

sehingga informasi yang diberikan tidak berarti 

apa-apa 

2 

Dapat merefleksikan benda-benda nyata, 

gambar, grafik, tabel dan diagram ke dalam ide 

matematika namun kurang lengkap dan benar. 

3 

Dapat merefleksikan benda-benda nyata, 

gambar, grafik, tabel dan diagram ke dalam ide 

matematika secara lengkap namun ada sedikit 



39 

 

Lavia Anjani, 2013 
Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Menggunakan Pendekatan Kontekstual Dengan 
Teknik Scaffolding 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
 
 
 
 

 
 
 

kesalahan. 

4 

Dapat merefleksikan benda-benda nyata, 

gambar, grafik, tabel dan diagram ke dalam ide 

matematika secara lengkap dan benar. 

Menginterpretasi 

persoalan matematika 

ke dalam gambar, 

diagram, tabel atau 

grafik. 

0 Tidak ada jawaban sama sekali. 

1 

Tidak dapat menginterpretasi persoalan 

matematika ke dalam gambar, diagram, tabel 

atau grafik. Kalaupun ada, hanya 

memperihatkan ketidakpahaman konsep 

sehingga informasi yang diberikan tidak berarti 

apa-apa. 

2 

Dapat menginterpretasi persoalan matematika 

ke dalam gambar, diagram, tabel atau grafik 

namun kurang lengkap dan benar. 

3 

Dapat menginterpretasi persoalan matematika 

ke dalam gambar, diagram, tabel atau grafik 

secara lengkap namun ada sedikit kesalahan. 

4 

Dapat menginterpretasi persoalan matematika 

ke dalam gambar, diagram, tabel atau grafik 

secara lengkap dan benar. 

Membuat model 

matematika atau 

membentuk 

persamaan aljabar dari 

persoalan matematika 

dan melakukan 

0 Tidak ada jawaban sama sekali 

1 

Tidak dapat membuat model matematika atau 

membentuk persamaan aljabar dari persoalan 

matematika dan melakukan perhitungan dengan 

tepat. Kalaupun ada hanya memperlihatkan 

ketidakpahaman konsep sehingga informasi 
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perhitungan dengan 

tepat. 

yang diberikan tidak berarti apa-apa. 

2 

Dapat membuat model matematika atau 

membentuk persamaan aljabar dari persoalan 

matematika dan melakukan perhitungan namun 

kurang lengkap dan benar. 

3 

Dapat membuat model matematika atau 

membentuk persamaan aljabar dari persoalan 

matematika dan melakukan perhitungan secara 

lengkap namun ada sedikit kesalahan. 

4 

Dapat membuat model matematika atau 

membentuk persamaan aljabar dari persoalan 

matematika dan melakukan perhitungannya 

secara lengkap dan benar. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari tes (pretest dan  

posttest) yang berupa uraian, dan soal non tes berupa angket siswa dan lembar 

observasi. Data-data yang diperoleh dari tes diolah sebagai berikut: 

1. Pengolahan Data Kuantitatif 

a. Analisis Data Pretest (Tes Awal) 

Adapun langkah-langkah dalam menguji data hasil pretest adalah 

sebagai berikut: 

1) Menganalisis Data Secara Deskriptif 

Sebelum menguji data hasil pretest, terlebih dahulu melakukan 

analisis data secara deskriptif yang meliputi skor minimum, skor 

maksimum, rata-rata, dan simpangan baku. 
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2) Uji Normalitas 

Data hasil pretest di uji normalitasnya dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah hasil pretest sampel berasal dari populasi 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 17.0. Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Saphiro-

Wilk dengan taraf nyata 5%, karena sampel yang akan digunakan 

adalah sampel dengan kelompok besar yang berjumlah lebih dari 30 

orang. 

Perumusan hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas 

pretest adalah sebagai berikut: 

    Data pretest berasal dari populasi berdistribusi normal. 

    Data pretest berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    

diterima. 

b) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    ditolak. 

Jika kedua kelas tersebut berdistribusi normal, dilanjutkan 

dengan uji homogenitas varians. Jika kedua kelas atau salah satu kelas 

bertistribusi tidak normal, maka dilakukan pengujian statistika 

nonparametrik yaitu dengan uji kesamaan dua rata-rata menggunakan 

Uji Mann-Whitney. 

3) Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah 

kedua kelas penelitain memiliki variansi yang homogen atau tidak 

homogen. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS versi 17.0. Jika kedua kelas berdistribusi 
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normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas varians kelas 

menggunakan uji Levene’s test dengan taraf nyata 5%. Jika salah satu 

kelas penelitian berdistribusi tidak normal, maka pengujian dilakukan 

dengan statistika nonparametrik. 

Perumusan hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas 

varians pretest adalah sebagai berikut: 

    Varians pretest untuk kedua kelas penelitian homogen. 

    Varians pretest untuk kedua kelas tidak homogen. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 

a) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    

diterima. 

b) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    ditolak. 

4) Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui 

apakah rata-rata skor pretest dan posttest kelas kontrol dan eksperimen 

sama atau tidak. Jika kedua kelas tersebut berdistribusi normal dan 

variansnya homogen, maka dilanjutkan dengan uji-t. Jika kedua kelas 

tersebut berdistribusi normal tapi variansnya tidak homogen, maka 

dilanjutkan dengan uji- ’. 

Perumusan hipotesis yang digunakan dalam uji kesamaan dua 

rata-rata adalah sebagai berikut: 

    Tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis 

awal antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. 

    Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis awal 

antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 
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a) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    

diterima. 

b) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    ditolak. 

b. Analisis Data Posttest (Tes Akhir) 

Jika tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis 

siswa awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka untuk melihat 

peningkatan komunikasi matematis siswa cukup dengan menganalisis data 

posttest, sebagai berikut:  

1) Menganalisis Data Secara Deskriptif 

Sebelum menguji data hasil posttest, terlebih dahulu melakukan 

analisis data secara deskriptif yang meliputi skor minimum, skor 

maksimum, rata-rata, dan simpangan baku. 

 

 

2) Uji Normalitas 

Data hasil posttest di uji normalitasnya dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah hasil posttest sampel berasal dari populasi 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 17.0. Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Saphiro-

Wilk dengan taraf nyata 5%. 

Perumusan hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas 

posttest adalah sebagai berikut: 

    Data posttest berasal dari populasi berdistribusi normal. 

    Data posttest berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 
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a) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    

diterima. 

b) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    ditolak. 

Jika kedua kelas tersebut berdistribusi normal, dilanjutkan 

dengan uji homogenitas varians. Jika kedua kelas atau salah satu kelas 

bertistribusi tidak normal, maka dilakukan pengujian statistika 

nonparametrik yaitu dengan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan 

Uji Mann-Whitney. 

3) Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah 

kedua kelas penelitain memiliki variansi yang homogen atau tidak 

homogen. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS versi 17.0. Jika kedua kelas berdistribusi 

normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas varians kelas 

menggunakan uji Levene’s test dengan taraf nyata 5%. Jika salah satu 

kelas penelitian berdistribusi tidak normal, maka pengujian dilakukan 

dengan statistika nonparametrik. 

Perumusan hipotesis yang digunakan dalam uji homogentitas 

varians posttest adalah sebagai berikut: 

    Varians posttest unuk kedua kelas penelitian homogen. 

    Varians posttest unuk kedua kelas tidak homogen. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    

diterima. 

b) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    ditolak. 

4) Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 
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Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui 

apakah kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen 

lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Jika kedua kelas tersebut 

berdistribusi normal dan variansnya homogen, maka dilanjutkan 

dengan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji-t. Jika kedua 

kelas tersebut berdistribusi normal tapi variansnya tidak homogen, 

maka dilanjutkan dengan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji-

 ’. 

Perumusan hipotesis yang digunakan dalam uji perbedaan dua 

rata-rata adalah sebagai berikut: 

    Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen tidak 

lebih baik daripada siswa kelas kontrol. 

    Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen lebih 

baik daripada siswa kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    

diterima. 

b) Jika nilai signifikansi (sig.) pengujiannya   0,05, maka    ditolak. 

c. Analisis Data Indeks Gain 

Jika terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa 

awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka untuk melihat 

peningkatan komunikasi matematis siswa perlu dilakukan perhitungan 

nilai indeks Gain dengan rumus sebagai berikut: 
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Setelah diperoleh data indeks Gain, kemudian data tersebut diperlakukan 

seperti perhitungan terhadap data posttest untuk menjawab perbedaan dua 

rata-rata posttest. 

Adapun untuk melihat kualitas peningkatan komunikasi matematis 

siswa, berikut adalah kriteria skor indeks Gain menurut Hake (dalam 

Magfiroh, 2013): 

Tabel 3.10 

Klasifikasi Indeks Gain (g) 

Besarnya Indeks Gain (g) Klasifikasi 

0,7       1 Tinggi 

0,3       0,7 Sedang 

0       0,3 Rendah 

 

2. Pengolahan Data Kualitatif 

a. Angket 

Menurut Suherman dan Kusumah (1990:235), dalam menganalisis 

hasil angket, skala kualitatif ditransfer ke dalam skala kuantitatif. Untuk 

pernyataan yang bersifat positif (favorable), kategori SS diberi skor 

tertinggi, semakin menuju ke kategori STS, skor yang diberikan 

berangsur-angsur menurun. Sebaliknya untuk pernyataan yang bersifat 

negatif (unfavorable), kategori SS diberi skor terendah, semakin menuju 

ke kategori STS, skor yang diberikan berangsur-angsur semakin tinggi. 

Pada angket ini responden diminta untuk memberikan penilaian yang 

berkaitan dengan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan 

kontekstual dengan teknik scaffolding yang telah diberikan. Angket ini 

berisikan pilihan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), 

sangat tidak setuju (STS) yang harus diisikan oleh responden dengan cara 
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membubuhkan  anda cek  √  pada kolom yan   e sed a. Menurut 

Suherman dan Kusumah (Magfiroh, 2013: 38), pembobotan yang dipakai 

untuk pernyataan yang bersifat positif adalah: 

 SS diberi skor 5 

 S diberi skor 4 

 TS diberi skor 2 

 STS diberi skor 1 

Sedangkan pembobotan yang dipakai untuk pernyataan yang bersifat 

negatif adalah: 

 SS diberi skor 1 

 S diberi skor 2 

 TS diberi skor 4 

 STS diberi skor 5 

Sebelum dilakukan penafsiran, terlebih dahulu menghitung rata-

rata dari data yang diperoleh untuk menentukan kategori siswa terhadap 

angket dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 ̅  
∑  

∑ 
 

dengan: 

 ̅ = Rata-rata 

W = Nilai setiap kategori  

F = Jumlah siswa yang memilih setiap kategori 

Kriteria: 

1) Jika  ̅   , maka dapat dikatakan bahwa sikapnya positif. 

2) Jika  ̅   , maka dapat dikatakan bahwa sikapnya negatif. 

b. Lembar Observasi 
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Dalam penelitian ini, data hasil lembar observasi merupakan data 

pendukung dalam untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan kontekstual dengan teknik 

scaffolding. Adapun pengolahan atau proses menganalisis lembar 

observasi dilakukan dengan membuat uraian secara deskriptif.  


