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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran matematika 

dengan menggunakan media interaktif Macromedia Flash terhadap kemampuan 

pemecahan masalah, komunikasi matematis dan motivasi belajar siswa SMA. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi exsperiment dimana subyek tidak dipilih 

secara acak, melainkan peneliti menerima keadaan subyek apa adanya berdasarkan 

kelas yang sudah ada. Bentuk desain penelitiannya adalah non equivalent pretest-

posttest control group design, dimana sebelum dilakukan penelitian kedua 

kelompok diberi pretes untuk mengetahui keadaan awalnya (Eka, 2015:138). 

Selama penelitian berlangsung kelompok eksperimen diberikan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan media interaktif Macromedia Flash dan kelompok 

kelas kontrol atau kelas pembanding dengan pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran yang biasa digunakan guru pada tempat penelitian (pendekatan 

saintifik). Selanjutnya di akhir penelitian, kedua kelas diberi postes untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis serta motivasi belajar siswa dengan menggunakan media interaktif 

macromedia flash.  Desain untuk non equivalent pretest-posttest control group 

design penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Kelas Eksperimen : O1 X O2 

Kelas Kontrol  : O1  O2 

Keterangan: 

  O1 :   Pemberian pretes (tes awal) dan postes (tes akhir) kemampuan       

pemecahan masalah  matematis, komunikasi matematis dan angket 

motivasi belajar. 
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O2 : Pemberian pretes (tes awal) dan postes (tes akhir) kemampuan      

pemecahan masalah matematis, komunikasi matematis dan angket 

motivasi belajar. 

X : Pembelajaran  matematika dengan menggunakan media interaktif 

Macromedia Flash. 

  : Sampel tidak dikelompokkan secara acak. 

   

B. Populasi dan Sampel 

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

SMA Negeri di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau. Berdasarkan 

peringkat sekolah, SMA ini termasuk dalam klasifikasi sekolah sedang. Hal ini 

dikarenakan siswa pada level sedang memiliki kemampuan akademik yang 

heterogen, sehingga dapat mewakili kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Sebagaimana telah dikatakan pada bahasan sebelumnya bahwa peneliti tidak 

mungkin memilih sampel secara acak. Peneliti hanya mengandalkan kelas-kelas 

yang sudah terbentuk berdasarkan pertimbangan guru matematika. Dengan 

demikian teknik yang digunakan adalah adalah teknik purpositive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Sampel 

dalam penelitian ini adalah dua kelompok siswa kelas X. Kelas yang dipilih 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) kelas. Kelas pertama terdiri 

dari 22 siswa sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan media interaktif Macromedia Flash, dan 

kelas kedua terdiri atas 20 siswa sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sudjana (2005) penelitian eksperimen adalah suatu penelitian 

yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam 

kondisi yang terkontrol secara ketat. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua 
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variabel yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat 

(dependent variable). Pada penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari 

variabel bebas, dan variabel terikat. 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat dimodifikasi sehingga dapat 

mempengaruhi variabel lain, variabel terikat adalah hasil yang diharapkan setelah 

terjadi modifikasi pada variabel bebas, sedangkan variabel kontrol adalah variabel 

yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas 

terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. 

Berikut ini akan dipaparkan variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Variabel Bebas  

Sugiyono (2014: 64) mengemukakan bahwa variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel bebas adalah faktor stimulus/input yaitu 

faktor yang dipilih, dimanipulasi, diukur oleh peneliti untuk melihat pengaruh 

terhadap gejala yang diamati. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi 

variabel bebas pada penelitian ini yaitu pembelajaran menggunakan media 

interaktif  Macromedia Flash.  

2. Variabel terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

dari variabel bebas (Sugiyono, 2014: 64). Variabel terikat ini juga disebut variabel 

akibat. Berdasarkan pengertian tersebut makan variabel terikat pada penelitian ini 

yaitu: (a) kemampuan pemecahan masalah matematik; (b) kemampuan 

komunikasi matematik; dan (c) motivasi belajar siswa. 

3. Variabel kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah Kemampuan awal Matematis 

(KAM) siswa yang terdiri atas KAM tinggi, sedang dan rendah. 

 

D. Definisi Operasional 



38 

 

Rahmayani, 2017 
MEDIA INTERAKTIF MACROMEDIA FLASH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIS DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SERTA MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 
SISWA SMA  
Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Untuk menghindari terjadinya berbagai penafsiran terhadap istilah-istilah 

yang digunakan dan untuk mempermudah peneliti agar dapat bekerja lebih 

terarah, maka beberapa istilah perlu didefinisikan secara operasional sebagai 

berikut : 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa merupakan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal non rutin yang berupa masalah matematis 

tertutup dengan konteks di dalam matematika, masalah matematis tertutup 

dengan konteks di luar matematika, masalah matematis terbuka dengan 

konteks di dalam matematika, dan masalah matematis terbuka dengan 

konteks di luar matematika.  

2. Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai sebuah 

kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya, melalui 

peristiwa dialog atau interaksi yang terjadi di dalama kelas, dimana terjadinya 

pengalihan pesan-pesan tersebut merupakan materi yang dipelajari oleh 

siswa, misalnya : konsep, rumus, atau strategi pemecahan.  

3. Motivasi belajar adalah suatu daya, dorongan atau kekuatan, baik yang datang 

dari diri sendiri maupun dari luar yang mendorong siswa untuk belajar.  

4. Macromedia Flash merupakan salah satu program  yang dapat dimamfaatkan 

untuk membuat media pembelajaran yang cukup menarik melalui animasi. 

keunggulan program ini dapat membuat contoh sederhana materi pelajaran 

menyerupai keadaan aslinya sehingga mudah dipahami oleh siswa. 

5.  Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang biasa di terapkan 

di sekolah tempat penelitian, yaitu pembelajaran yang dilandaskan pada 

kurikulum 2013. Pendekatan saintifik menggunakan tahapan: mengamati, 

menanya,  mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif yaitu: 

1. Data kuantitatif  
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Data kuantitatif akan dikumpulkan melalui tes KAM, tes kemampuan 

pemecahan masalah  dan kemampuan komunikasi matematis, dan angket motivasi 

belajar siswa. Tes KAM dilakukan sebelum pretest dilakukan yang bertujuan 

untuk mengkategorikan siswa menjadi atas, tengah dan bawah. Data yang 

berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa dikumpulkan melalui tes ( pretes dan postes). Pretest 

dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian dan posttest 

dilakukan setelah pembelajaran dalam penelitian selesai.  Data motivasi belajar 

siswa dikumpulkan melalui penyebaran angket motivasi belajar sebelum dan 

setelah pembelajaran dalam penelitian berakhir.  

2. Data kualitatif 

Data kualitatif mengenai motivasi belajar akan diperoleh melalui 

observasi dan angket, sementara data yang berkaitan dengan persepsi 

terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif 

Macromedia Flash  diperoleh dengan wawancara. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes dan non tes. 

Untuk mengukur kemampuan Pemecahan masalah matematis dan kemampuan 

komunikasi matematis digunakan tes kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi  matematis berupa tes uraian. Untuk mengukur kemmpuan motivasi 

belajar digunakan instrumen berupa angket. Untuk memperoleh informasi yang 

mendalam tentang ketercapaian aspek-aspek kemampuan pemecahan masalah 

matematis, komunikasi matematis, dan motivasi belajar siswa digunakan 

instrumen non tes berupa angket, lembar observasi, dan panduan wawancara. 

1. Tes  

Instrumen berupa tes secara tertulis meliputi tes pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis. Tes kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis dikembangkan melalui tahap pembuatan instrumen dan uji coba. Uji 



40 

 

Rahmayani, 2017 
MEDIA INTERAKTIF MACROMEDIA FLASH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIS DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SERTA MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 
SISWA SMA  
Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

coba tes kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis dilakukan 

untuk melihat validitas butir soal, realiabilitas tes, daya pembeda butir tes, dan 

tingkat kesukaran butir tes.  

Tes kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis yang 

digunakan pada penelitian ini berbentuk tes uraian. Tes dilakukan sebelum 

diberikan perlakuan (pretes) dan sesudah diberikan perlakuan (postes). Tes awal 

(pretes) bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis awal siswa. Kemudian dilakukan postes, yaitu untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa 

setelah pembelajaran selesai dilakukan.  

Instrumen tes untuk mengukur pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis siswa terdiri atas tujuh soal uraian. Untuk tes pemecahan masalah 

matematis siswa sebanyak 4 soal uraian dan komunikasi matematis sebanyak 3 

soal uraian. Setiap indikator butir soal disesuaikan dengan indikator kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh peneliti dalam membuat tes kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis yaitu membuat kisi-kisi soal yang sesuai dengan 

kompetensi dasar, mengembangkan indikator kemampuan yang diukur, 

mengembangkan butir soal, dan membuat kunci jawaban. Bahan tes diambil dari 

materi pelajaran matematika SMA kelas X semester genap dengan mengacu pada 

Kurikulum 2013 edisi revisi 2016 pada materi Trigonometri.  

Selanjutnya mengembangkan indikator kemampuan Pemecahan Masalah 

matematis dan kemampuan komunikasi matematis yang termuat pada butir soal 

dalam penelitian ini sesuai dengan tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.1 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Kemampuan Indikator No soal 

Pemecahan Masalah 

Matematis 

Menyelesaikan masalah matematis 

tertutup dengan konteks di dalam 

matematika 

1 
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Menyelesaikan masalah matematis 

tertutup dengan konteks di luar 

matematika 

2 

Menyelesaikan masalah matematis 

terbuka dengan konteks di dalam 

matematika 

3 

Menyelesaikan masalah matematis 

terbuka dengan konteks di luar 

matematika. 

4 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis  

Kemampuan Indikator No soal 

Komunikasi 

Matematis 

Menyatakan peristiwa sehari-hari ke 

dalam bahasa atau simbol matematika. 5 

Menyatakan gagasan, situasi, dan relasi 

matematis dengan gambar, grafik, atau 

aljabar 

6 

Menyatakan gambar/diagram kedalam 

ide-ide matematis 3 

Sebelum instrumen digunakan, dilakukan uji coba dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah instrumen tersebut sudah memenuhi persyaratan validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Instrumen ini diujicobakan pada 

siswa kelas X yang telah menerima materi trigonometri dan dianalisis hasilnya, 

hasil analisis butir soal instrumen ditujukan untuk mengidentifikasi apakah butir 

soal layak digunakan atau tidak. Tahapan yang dilakukan pada uji coba instrumen 

sebagai berikut: 

1. Analisis Validitas Instrumen 
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Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Ruseffendi, 2010). Oleh karena itu, 

tingkat kevalidan suatu instrumen tergantung pada sejauh mana ketepatan 

instrumen tersebut dalam melaksanakan fungsinya (Suherman & Kusumah, 1990). 

Adapun validitas terdiri dari:  

a. Validitas Teoritik 

Menurut Suherman & Kusumah (1990) validitas teoritik adalah validitas 

instrumen yang dilakukan berdasarkan pertimbangan teoritik atau logika. 

Validitas teoritik terdiri dari validitas isi dan validitas muka. Validitas isi adalah 

validitas yang berkenaan dengan kesesuaian instrumen dengan materi yang akan 

ditanyakan, baik menurut per butir soal maupun menurut keseluruhan soal 

(Ruseffendi, 2010). Validitas isi dimaksudkan untuk membandingkan antara isi 

instrumen (soal) dengan indikator. Validitas muka disebut validitas bentuk soal 

atau validitas tampilan, yaitu kesesuaian susunan kalimat atau kata-kata dalam 

soal sehingga jelas pengertiannya dan tidak menimbulkan penafsiran ganda 

(Suherman & Kusumah, 1990). Jadi suatu instrumen dapat dikatakan memiliki 

validitas muka yang baik apabila istrumen tersebut mudah dipahami maksudnya 

oleh siswa. 

b. Validitas Empirik Butir Instrumen 

Validitas empirik butir instrumen adalah validitas yang ditinjau dengan 

kriteria tertentu. Kriteria tersebut digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya 

koefisien validitas alat evaluasi yang dibuat melalui perhitungan koefisien korelasi 

pearson (Suherman & Kusumah, 1990). Perhitungan validitas butir instrumen 

untuk tes kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematik dilakukan 

dengan menghitung korelasi antara skor item dengan skor total butir instrumen 

menggunakan rumus koefisien korelasi product moment dengan angka kasar 

yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2

][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)
2

]
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Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien antara variabel X dan variabel Y 

𝑁 = Banyaknya siswa 

∑ 𝑋 = jumlah skor tiap item dari responden uji coba variabel X 

∑ 𝑌 = Jumlah skor tiap item dari responden uji coba variabel Y 

       Dengan taraf signifikan 0,05 dan dk = n-2 sehingga diperoleh 

interpretasi: 

(i) Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka korelasi tidak signifikan  

(ii) Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka korelasi signifikan 

 
Klasifikasi koefisien validitas untuk melihat tingkat kevalidan instrumen dapat 

dilihat seperti pada tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Koefisien Validitas 

Nilai 𝑟𝑥𝑦 Validitas 

0,80 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,60 Sedang 

0,20 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,20 Sangat rendah 

 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,00 Tidak valid 

 

Skor hasil uji coba tes kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung nilai korelasinya dengan 

menggunakan software Anatest V.4 for windows. Hasil validitas uji coba tes 

kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis disajikan pada Tabel 

3.4 berikut. 

Tabel 3.4 
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Hasil Uji Coba Validitas  

   Butir Soal Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi  Matematis 

Jenis Tes Nomor Soal  Korelasi Interpretasi 

Pemecahan 

Masalah 

Matematis 

1 0,716 Tinggi 

2 0,788 Tinggi 

3 0,670  Tinggi 

4 0,757 Tinggi 

Komunikasi 

Matematis  

5 0,748 Tinggi 

6 0,892 Sangat tinggi 

7 0,736 Tinggi 

 

 Berdasarkan hasil pada Tabel 3.4 tampak bahwa soal-soal tes kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa memenuhi kategori soal 

yang layak untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis karena semua soal memenuhi persyaratan validitas. 

2. Analisis Reliabilitas Instrumen 

Instrumen penelitian harus reliabel. Instrumen yang reliabel menurut 

Suherman & Kusumah (1990) mempunyai reliabilitas yang tinggi. Reliabilitas 

instrumen adalah ketetapan instrumen dalam mengukur dan ketepatan siswa 

dalam menjawab instrumen tersebut (Ruseffendi, 2010) artinya hasil pengukuran 

pada subjek yang sama meskipun dilakukan oleh orang, waktu dan tempat yang 

berbeda akan relatif sama. Untuk mengukur reliabilitas digunakan perhitungan 

Cronbach Alpha (Suherman & Kusumah, 1990) dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2

) 

Keterangan : 

𝑟11 = Koefisien reliabilitas instrumen 

∑ 𝑠1
2 = Jumlah Variansi skor tiap butir soal 

𝑠𝑡
2 = Varians skor total 

𝑛 = Banyaknya butir soal 

Sedangkan untuk menghitung variansi skor digunakan rumus: 
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𝑠𝑖 =
∑ 𝑥𝑖

2 −
(∑ 𝑥𝑖)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan: 

𝑠𝑖 = Varians skor tiap-tiap item 

𝑥𝑖 = Skor butir soal ke- i 

𝑁 = Banyaknya sampel/peserta tes 

i = nomor soal 

Adapun keputusan yang diperoleh dilakukan dengan membandingkan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dan 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikan 0,05 dan dk = n-2. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal 

reliabel sedangkan jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal tidak reliabel. Klasifikasi 

koefisien reliabilitas untuk melihat tingkat kereliabelan soal dapat dilihat seperti 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.5  

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Nilai 𝑟11 Validitas 

0,80 < 𝑟11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < 𝑟11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < 𝑟11 ≤ 0,60 Sedang 

0,20 < 𝑟11 ≤ 0,40 Rendah 

𝑟11 ≤  0,20 Sangat rendah 

 

 Pengujian reliabilitas tes dilakukan dengan bantuan Software Anates V.4 

for windows. Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran, maka diperoleh 

reliabilitas hasil uji coba soal tes kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis siswa adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.6  

Hasil Uji Coba Reliabilitas 

      Butir Soal Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis 

No 𝑟11 Interpretasi Kemampuan 

1.  0,72  Tinggi Pemecahan Masalah Matematis 

2.  0,82 Tinggi Komunikasi Matematis 
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 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa reliabilitas soal tes untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa 

berada dalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa tes kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis yang akan digunakan reliabel, 

sehingga kedua tes tersebut memenuhi kriteria yang memadai untuk digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

 

3. Analisis Tingkat Kesukaran 

  Indeks kesukaran menyatakan tingkat kesukaran suatu butir soal. 

Untuk menghitung indeks kesukaran soal yang berbentuk uraian berdasarkan 

kurikulum 1994 (Jihad & Haris, 2009) digunakan rumus: 

IK = 
𝑆𝐴+𝑆𝐵

𝑛 ⨯𝑀𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan: 

IK  = indeks kesukaran tiap butir soal 

 𝑆𝐴   = Jumlah Skor yang dicapai siswa kelompok Atas 

𝑆𝐵   = Jumlah Skor yang dicapai siswa kelompok bawah 

𝑛  = Jumlah siswa dari kelompok atas dan kelompok bawah 

𝑚𝑎𝑘𝑠   = skor maksimal 

  Klasifikasi koefisien indeks kesukaran menurut Suherman & 

Kusumah (1990) dapat dilihat seperti tabel berikut. 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK = 0,00 Soal terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Soal sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Soal sedang 

0,70 ≤ IK < 1,00 Soal mudah 

IK = 1,00 Soal terlalu mudah 
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  Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran, maka diperoleh 

tingkat kesukaran butir soal kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis seperti yang disajikan pada Tabel 3.8 berikut. 

Table 3.8 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran  

Butir Soal  Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis 

Nomor 

Soal  

Pemecahan Masalah 

Matematis 

Nomor 

soal 

Komunikasi Matematis 

Tingkat 

Kesukaran 

Interpretasi Tingkat 

Kesukaran 

Interprerasi 

1 0,500 Sedang  5 0,420 Sedang 

2 0,280 Sukar 6 0,360 Sedang 

3 0,580 Sedang 7 0,400 Sedang 

4 0,480 Sedang  

 

Tabel 3.8 di atas menunjukkan hasil analisis tingkat kesukaran butir soal 

kemampuan pemecahan masalah matematis  terdiri dari 1 soal dengan kriteria 

sukar yaitu nomor 2 dan 3 soal dengan kriteria sedang yaitu nomor 1, 3 dan 4. 

Tingkat kesukaran butir soal kemampuan komunikasi matematis  termasuk 

kriteria sedang.  

  

4. Analisi Daya Pembeda 

  Daya pembeda dari butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut dalam membedakan antara testi yang 

mengetahui jawabannya dengan testi yang tidak dapat menjawab soal tersebut 

(Suherman & Kusumah, 1990). Untuk menghitung daya pembeda digunakan 

rumus menurut kurikulum 1994 (Jihad & Haris, 2009) yaitu: 

 

MaksN

SS
DP BA






2

1
 

 Keterangan : 

 DP  =  daya pembeda  

 AS  =  jumlah skor yang dicapai siswa kelompok atas  
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 BS  =  jumlah skor yang dicapai siswa kelompok bawah 

 N  =  jumlah siswa dari kelompok atas dan kelompok bawah 

 Maks  =  skor maksimal 

 Klasifikasi koefisien daya pembeda menurut Suherman & 

Kusumah (1990) dapat dilihat seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.9  

Klasifikasi Nilai daya Pembeda 

DP Interpretasi 

DP ≤ 0,00 Sangat jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik 

 

 Perhitungan daya pembeda instrumen dalam penelitian ini dilakukan 

dengan bantuan Software anates V.4 Windows. Berdasarkan hasil perhitungan 

yang tertera pada lampiran, daya pembeda dari soal tes kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematis adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal Kemampuan Pemecahan Masalah dan 

Komunikasi Matematis 

Nomor 

Soal  

Pemecahan Masalah 

Matematis 

Nomor 

Soal 

Pemecahan Komunikasi 

Matematis 

Daya 

Pembeda 

Interpretasi Daya 

Pembeda 

Interprerasi 

1 0,476 Baik 5 0,347 Cukup  

2 0,286 Cukup 6 0,357 Cukup 

3 0,429 Baik 7 0,571 Baik 

4 0,691 Baik  

2. Non Tes 

a. Angket Motivasi Belajar 

Instrumen non tes motivasi belajar siswa berupa lembaran angket yang 

diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada awal dan akhir 

pembelajaran. Pernyataan pada lembar angket tersebut diberikan bertujuan untuk 
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mengetahui motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran menggunakan media 

interaktif Macromedia Flash. 

Skala angket motivasi belajar yang digunakan adalah skala Likert dengan 

empat pilihan jawaban, yaitu: Sangat Setuju  (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), 

dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing diubah kedalam bentuk skor, 

berturut-turut menjadi 4, 3, 2, dan 1 untuk pernyataan positif dan untuk 

pernyataan negatif skor merupakan kebalikannya.  

Sebelum instrumen ini digunakan, dilakukan uji validitas isi (Content 

Validity). Pengujian validitas motivasi belajar pada penelitian ini dilakukan oleh 

dosen pembimbing. Skala motivasi belajar ini memuat pernyataan-pernyataan 

menyangkut motivasi belajar siswa, dimana butir pernyataan terdiri dari 30 item. 

Uji coba empiris dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan uji 

coba terbatas pada tiga orang siswa di luar sampel penelitian. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui tingkat keterbacaan bahasa dan sekaligus memperoleh 

gambaran apakah pernyataan-pernyataan dari skala motivasi belajar siswa dapat 

dipahami oleh siswa. 

Setelah instrumen skala motivasi belajar dinyatakan layak digunakan, 

kemudian dilakukan uji coba tahap kedua pada siswa kelas X SMA yang ada di 

salah satu sekolah yang ada di Provinsi Riau. Tujuan uji ini untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas setiap item pernyataan. 

Perhitungan validitas butir item pernyataan menggunakan software Anates 

V.4 for windows. Untuk validitas butir item pernyataan digunakan korelasi  

product moment dari Karl Pearson, yaitu korelasi setiap butir item pernyataan 

dengan skor total. 

 

 

b. Lembar Observasi 

Mengamati aktivitas pembelajaran digunakan instrumen nontest berupa 

lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran 
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tentang suasana dan kualitas dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan serta 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi dibuat 

dalam dua bentuk, yaitu observasi aktivitas guru dan observasi aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran dilaksanakan di kelas eksperimen untuk setiap 

pertemuannya. Lembar aktivitas guru digunakan untuk mengamati sejauh mana 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media 

interaktif Macromedia Flash. Sedangkan aktivitas siswa yang digunakan untuk 

memperoleh gambaran mengenai aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan media interaktif Macromedia Flash 

 

c. Pedoman Wawancara 

Mendalami kemampuan pemecahan masalah matematis, komunikasi 

matematis dan motivasi belajar siswa yang tidak dapat diungkapkan melalui 

TKPM, TKKM, angket motivasi belajar, serta pedoman observasi, dilakukan 

wawancara dengan siswa. Siswa yang diwawancarai mewakili kelas sampel untuk 

setiap kategori KAM, yaitu 3 orang siswa pada tiap level KAM sehingga pada 

kelas eksperimen ada 9 orang siswa dan kelas kontrol ada 9 orang siswa yang 

diwawancarai. Jumlah siswa yang diwawancarai sebanyak 18 orang. 

Pemilihan siswa yang diwawancarai didasarkan pada pertimbangan: 

1. Memilih siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka dalam menjawab 

soal-soal yang diberikan (tinggi, sedang, dan rendah). 

2. Memperhatikan jawaban terhadap tes yang diberikan. 

3. Meminta siswa mencermati kembali jawaban dari soal yang tidak tuntas, 

salah menggunakan konsep dan operasi, atau jawaban akhir yang salah. 

4. Berdiskusi dengan siswa, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan: 

a. Mengapa soal ini tidak dapat dijawab dengan tuntas? 

b. Di mana letak kesulitannya? 

c. Mengapa menggunakan cara tersebut? Apakah ada cara lain? 
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d. Mengapa mengambil sikap “seperti ini” ketika berinteraksi dengan siswa 

lain atau guru di kelas matematika? 

       Meskipun demikian, bentuk pertanyaan berkembang selama wawancara 

sesuai dengan temuan di lapangan ketika melakukan diskusi dengan siswa.  

5. Mencatat hasil wawancara dalam format wawancara. 

Pedoman wawancara disusun dalam dua bagian, yaitu: (1) terkait jawaban 

siswa terhadap soal-soal tes yang diberikan; dan (2) terkait dengan pembelajaran 

menggunakan media interaktif Macromedia Flash yang digunakan. Data hasil 

wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitataif dan dituangkan dalam 

bentuk narasi. 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang akan dianalisa adalah data kualitatif dan data kuantitatif berupa 

hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematik, komunikasi matematik  dan 

angket motivasi belajar siswa. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan 

software SPSS. Berdasarkan hal tersebut, sebelum melakukan analisis data perlu 

dilakukan pengkategorian kemampuan awal matematis siswa. 

Kemampuan awal matematis (KAM) adalah kemampuan atau 

pengetahuan yang dimiliki siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Tujuan 

pengkategorian KAM adalah untuk mengetahui tingkatan pengetahuan siswa 

sebelum pembelajaran dilakukan. Berdasarkan kemampuan awal matematis siswa 

yang diperoleh, siswa dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kategori 

tinggi, sedang, dan rendah. KAM diklasifikasikan berdasarkan hasil tes-tes 

formatif dan tes sumatif siswa selama semester 1. 

Menurut Somakin (2010) kriteria pengelompokan kemampuan awal 

matematis siswa berdasarkan skor rerata �̅� dan simpangan baku (s) sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 

Kriteria Pengelompokan Kemampuan Awal Matematika  

Formula Kriteria 

KAM  �̅� + 𝑠 Siswa Kelompok Tinggi 
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�̅� − 𝑠  KAM �̅� + 𝑠 Siswa Kelompok Sedang 

KAM �̅� − 𝑠 Siswa Kelompok Rendah 

 

1. Analisis Data Kuantitatif 

a. Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi matematis 

Data yang diperoleh dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis diolah melalui tahapan berikut: 

1) Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan alternatif jawaban dan 

sistem penskoran yang digunakan. 

2) Membuat tabel skor pretes dan postes siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3) Menghitung rerata skor tes tiap kelas 

4) Menghitung standar deviasi untuk mengetahui penyebaran kelompok dan 

menunjukkan tingkat variansi kelompok data. 

5) Membandingkan skor pretes dan postes untuk mencari mutu peningkatan 

(gain ternormalisasi) yang terjadi sesudah pembelajaran pada masing-

masing kelompok yang dihitung dengan rumus gain ternormalisasi Hake 

(1998) adalah sebagai berikut. 

pre

prepos

SSMI

SS
g




  

Keterangan: 

preS  =  skor pretes 

posS  =  skor postes 

SMI =  skor maksimal ideal 

6) Hasil perhitungan gain ternormalisasi (N-Gain) kemudian 

diinterpretasikan dengan menggunakan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Kriteria Pengelompokan Kemampuan Awal Matematika 

N-Gain Interpretasi 

 7,0g  Tinggi 
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7,03,0  g  Sedang 

3,0g  Rendah 

 

7) Melakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan data skor pretes, 

postes, dan gain ternormalisasi pada skor tes kemampuan pemecahan 

masalahan dengan menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk karena 

merupakan uji normalitas yang paling kuat dan sampel yang akan 

dianalisis kurang dari 50 (Razali & Wah, 2011). 

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

0H :  data berasal dari populasi berdistribusi normal 

1H :   data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

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

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

8) Menguji homogenitas variansi skor pretes, postes, dan gain 

ternormalisasi kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis menggunakan uji Levene. 

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

0H :  kedua data bervariansi homogen 

1H :   kedua data tidak berasal bervariansi homogen 

Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

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

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

9) Setelah data memenuhi syarat normal dan homogen, selanjutnya 

dilakukan uji kesamaan dua rerata skor pretes serta uji perbedaan dua 

rerata skor postes dan gain ternormalisasi menggunakan uji-t yaitu 

Independent Sample-Test. Apabila data berdistribusi normal namun tidak 

homogen maka pengujian dilakukan dengan uji-t’ dan apabila data 
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berdistribusi tidak normal, maka pengujiannya menggunakan uji non-

parametrik untuk dua sampel yang saling bebas pengganti uji-t yaitu uji 

Mann-Whitney. 

Rumusan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. Untuk uji 

perbedaan dua pihak: 

210 :  H  

211 :  H  

Dengan kriteria uji sebagai berikut. Untuk uji perbedaan dua pihak 

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

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

Untuk uji perbedaan satu pihak kanan: 

210 :  H  

211 :  H  

Dengan kriteria uji sebagai berikut. Untuk uji perbedaan satu pihak kanan 

menurut Uyanto (2009): 

Jika nilai 
2

).( valuepSig 
 < α (α = 0,05), maka 0H ditolak 

Jika nilai 
2

).( valuepSig 
 ≥ α (α = 0,05), maka 0H diterima 

10) Melakukan uji perbedaan rerata peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis  dan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan menggunakan media interaktif  

Macromedia flash berdasarkan kategori KAM siswa (tinggi, sedang,dan 

rendah). Uji statistik yang digunakan adalah analysis of variance (Anova) 

satu jalur dilanjutkan uji Scheffe jika data homogen dan uji Tamhane’s 

jika data tidak homogen. Rumusan hipotesis yang akan diuji adalah 

sebagai berikut. 

rstH  :0  
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:1H Sekurang-kurangnya terdapat satu tanda sama tidak terpenuhi 

dengan kriteria uji sebagai berikut. 

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

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

11) Melakukan uji interaksi antara pembelajaran (media interaktif  

Macromedia flash dan pembelajaran konvensional) dan kemampuan awal 

matematis (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa. Uji statistik yang 

digunakan adalah analysis of variance (Anova) dua jalur dengan 

interaksi. Rumusan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. 

3210 )()()(: ABABABH    

1H  :  Sekurang-kurangnya terdapat satu tanda sama tidak terpenuhi 

dengan kriteria uji sebagai berikut. 

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

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

b. Data hasil angket motivasi belajar 

Data angket motivasi belajar yang diperoleh berupa data ordinal yang 

selanjutnya dikonversikan kedalam data interval dengan menggunakan Method of 

Successive Interval (MSI) dengan langkah-langkah (Azwar, 2005) sebagai 

berikut: 

1) Hasil jawaban angket siswa diberi skor sesuai dengan pernyataan  kemudian 

untuk setiap pernyataan dihitung frekuensi setiap pilihan jawaban. 

2) Frekuensi yang diperoleh setiap pertanyaan dihitung proporsi setiap pilihan 

jawaban. 

3) Berdasarkan proporsi untuk setiap pernyataan tersebut, dihitung proporsi 

kumulatif untuk setiap pertanyaan. 

4) Hasil jawaban angket siswa diberi skor kembali sesuai dengan nilai skala 

yang diperoleh untuk tiap jawaban pernyataan. 



56 

 

Rahmayani, 2017 
MEDIA INTERAKTIF MACROMEDIA FLASH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIS DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SERTA MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 
SISWA SMA  
Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

5) Dihitung gain ternormalisasi berdasarkan skor angket awal dan angket akhir. 

6) Dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas terhadap data skor angket 

awal, angket akhir dan gain ternormalisasai motivasi belajar siswa yang 

sudah diubah kebentuk data interval. 

7) Setelah data memenuhi syarat normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji 

kesamaan dua rerata skor pretes serta uji perbedaan dua rerata skor postes dan 

gain ternormalisasi (N-Gain) menggunakan uji-t yaitu Independent Sample-

Test. Apabila data berdistribusi normal namun tidak homogen maka 

pengujian dilakukan dengan uji-t’ dan apabila data berdistribusi tidak normal, 

maka pengujiannya menggunakan uji non-parametrik untuk dua sampel yang 

saling bebas pengganti uji-t yaitu uji Mann-Whitney.  

Rumusan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. Untuk uji 

perbedaan dua pihak: 

210 :  H
 

211 :  H  

Dengan kriteria uji sebagai berikut. Untuk uji perbedaan dua pihak: 

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

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

Untuk uji perbedaan satu pihak kanan: 

210 :  H
 

211 :  H  

Dengan kriteria uji sebagai berikut. Untuk uji perbedaan satu pihak kanan 

menurut Uyanto (2009): 

Jika nilai 
2

).( valuepSig 
 < α (α = 0,05), maka 0H ditolak 

Jika nilai 
2

).( valuepSig 
 ≥ α (α = 0,05), maka 0H diterima. 

2. Analisis Data Kualitatif  
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Data-data kualitatif diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa 

selama pembelajaran interaktif melalui media Macromedia Flash dan angket 

motivasi belajar. Lembar observasi dianalisis secara deskriptif dan angket 

dianalisis dengan dua cara, pertama mencari rerata skor angket tiap siswa 

untuk mengetahui tingkat kinerja motivasi belajar dan kedua 

mempersentasekan pilihan-pilihan jawaban siswa per item pernyataan untuk 

mengetahui  kecenderungan motivasi belajar siswa. Temuan hasil wawancara 

dipilih berdasarkan jenis respon yang siswa berikan. Selanjutnya, diuraikan 

secara sistematis guna menjawab permasalahan motivasi belajar siswa. Data 

yang diperoleh dari ketiga instrumen tersebut digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam proses penelitian ini adalah: 

1. Tahap persiapan 

a. Melakukan studi  kepustakaan mengenai pembelajaran dengan 

menggunakan media interaktif Macromedia Flash, kemampuan 

pemecahan masalah, komunikasi matematis dan motivasi belajar siswa, 

serta pembelajaran matematika di sekolah Menengah Atas. 

b. Menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP. 

c. Menyusun instrumen penelitian yang disertai dengan proses bimbingan 

dengan dosen pembimbing. 

d. Melakukan ujicoba terhadap instrumen tes, kemudian menagnalisis 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda instrumen tes 

tesebut. 

e. Memilih populasi dan sampel penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan  

a. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang telah terpilih 

b. Memberikan pretes terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran 

menggunakan media interaktif Macromedia Flash pada kelas eksperimen 

dan pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada kelas kontrol. 

d. Memberikan postes dan angket motivasi belajar terhadap kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Tahap pengumpulan data 

4. Tahap analisis data 

a. Peneliti mengolah dan menganalisis data hasil pretes dan postes untuk 

menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya 

b. Peneliti membuat kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis 

data dan mengkaji hal-hal yang menjadi temuan atau masalah dalam 

pembelajaran dengan menggunakan media interaktif Macromedia Flash  

c. Peneliti menyusun laporan. 

 

 


