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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kuantitatif dengan 

metode kuasi eksperimen. Hal ini karena pengambilan sampel dengan 

pertimbangan pengambilan sampel dilakukan tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu, tidak mengambil sampel secara individu tetapi dalam bentuk 

kelas, alasannya karena apabila menggunakan individu-individu dari setiap kelas 

dan membuat kelas baru akan merusak sistem yang sudah ada dan tidak akan 

diizinkan oleh pihak sekolah.  

Kemampuan komunikasi matematis diukur dengan melakukan pretes dan 

postes. Skala kecemasan matematis siswa diukur dengan memberikan angket 

sebelum dan sesudah pembelajaran selesai. Desain penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

O X O 

O  O 

Keterangan: 

O : pretes /postes kemampuan komunikasi matematis siswa 

X: perlakuan dengan Differentiated Instruction  

- - - : subjek tidak dikelompokkan secara acak 

 Sampel dikelompokkan secara tidak acak, namun peneliti menerima 

keadaan sampel dalam kelas yang telah terbentuk sebelumnya. Setelah itu masing-

masing kelas diberikan pretes (O) dan kemudian diberikan perlakuan berupa 

pembelajaran Differentiated Instruction (X) dan pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional (tidak ada perlakuan khusus), setelah 

perlakuan berakhir siswa diberikan postes (O). 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester genap 

tahun ajaran 2018/2019. di SMP Negeri 3 Kota Cimahi. Dari populasi tersebut 
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diambil dua kelompok sampel dengan teknik purposive sampling dengan 

mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan agar lebih 

memfokusikan sampel yang akan diteliti. Kelompok yang pertama sebagai kelas 

eksperimen, diberikan pembelajaran dengan pendekatan Differentiated Instruction. 

Kelompok kedua sebagai kelas kontrol, memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran yang konvensional digunakan.  

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini melibatkan tiga jenis variabel yaitu, variabel bebas, variabel 

terikat, dan variabel kontrol. Pada penelitian ini pembelajaran Differentiated 

Instruction, dan pembelajaran konvensional menjadi variabel bebas, sedangkan 

kemampuan komunikasi matematis dan kecemasan matematis siswa menjadi 

variabel terikat, serta yang menjadi variabel kontrol adalah kemampuan awal 

matematis siswa. 

3.4 Definisi Operasional 

3.4.1 Pembelajaran Differentiated Instruction 

Differentiated Instruction adalah pendekatan pembelajaran yang 

mempertimbangkan perbedaan kemampuan, minat, atau gaya belajar peserta 

didik untuk mencapai tujuan belajar yang maksimal. Sedangkan tahap 

Pendekatan DI yang berfokus pada Tugas berjenjang 

3.4.2 Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional disini merupakan pembelajaran yang 

biasanya diterapkan oleh guru matematika di kelas. 

3.4.3 Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan dalam 

menyampaikan atau menginformasikan pesan secara tulisan atau lisan siswa 

tentang bagaimana menggunakan dan menulis simbol matematis atau grafik, 

gambar, dan tabel, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

konsep matematis dengan cara menyatakan ide-ide matematisnya. Indikator 

kemampuan komunikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah (1) 

menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika; (2) 

menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika ke dalam bentuk gambar, grafik 

dan aljabar; (3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika dan menyelesaikannya; dan (4) membuat model matematika suatu 
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situasi matematik dan menyelesaikannya memodelkan berbagai situasi. 

3.4.4 Kecemasan Matematis 

Kecemasan matematis yang dimaksud adalah perasaan tegang dan cemas 

yang dirasakan ketika menggunakan angka atau perhitungan dan lebih secara 

umum pada ilmu matematika dalam bermacam-macam keadaan kehidupan sosial 

dan akademik. 

Skala kecemasan dibagi dalam dua kriteria, yaitu: kecemasan terhadap 

pembelajaran matematika, kecemasan terhadap tes atau ujian matematika. Dari 

ketiga kriteria itu gejala kecemasan dapat terdeteksi secara psikologis, fisiologis 

dan aktivitas sosial atau sikap dan tingkah lakunya. 

3.4.5 Kemampuan Matematis Awal  (KMA) 

Kemampuan Matematis Awal (KMA) siswa yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pengkategorian kemampuan siswa ke dalam tiga kelompok 

yaitu kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah.  

Pengelompokkan KMA siswa berdasarkan hasil rata-rata nilai ulangan yang telah 

dilakukan dari semester yang sedang berjalan, kemudian dikategorikan kedalam 

tiga kelompok yaitu : kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah. 

Tabel 3.1 Kriteria Pengelompokan KMA 

Kriteria KMA Kategori KMA 

KMA > �̅�+s Siswa Kelompok Tinggi 

�̅�-s ≤ KMA ≤ �̅�+s Siswa Kelompok Sedang 

KMA <  �̅�-s Siswa Kelompok Rendah 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian terdiri atas soal tes 

kemampuan komunikasi matematis dan skala kecemasan matematis siswa. 

3.5.1  Tes Kemampuan Komunikasi Matematis (TKKM) 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, 

yaitu tes kemampuan komunikasi matematis siswa (pretes dan postes). Hasil yang 

diperoleh dari tes kemampuan komunikasi matematis siswa ini dilaksanakan 

sebanyak dua kali yaitu sebelum mendapat perlakuan (pretes) dan setelah mendapat 

perlakuan (postes). Tujuan dilakukan pretes diantaranya untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis siswa sebelum diberikan perlakuan agar tidak 
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terjadi bias ketika membandingkan kedua pembelajaran. Sementara itu tujuan 

postes adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi matematis 

siswa setelah diberikan perlakuan (treatment) pada kedua kelas yang dijadikan 

sampel penelitian. 

Soal-soal yang digunakan dalam pretes dan postes merupakan soal-soal 

yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru 

matematika di sekolah yang menjadi tempat penelitian. Untuk dapat mengukur 

kemampuan komunikasi matematis siswa, maka soal-soal yang digunakan dalam 

pretes dan postes ini disesuaikan dengan indikator komunikasi matematis pada 

penelitian ini, yaitu: (1) menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke 

dalam ide matematika; (2) menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika ke dalam 

bentuk gambar, grafik dan aljabar; (3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa atau simbol matematika dan menyelesaikannya; dan (4) membuat model 

matematika suatu situasi matematik dan menyelesaikannya. 

Tabel 3.2 Rubrik Komunikasi Tulisan 

Skor Kriteria 

4 

-  Menggunakan bahasa matematika (istilah, simbol dan tanda) yang 

sangat efektif, akurat dan menyeluruh untuk menggambarkan operasi, 

konsep dan proses. 

- Solusi benar dan strategi yang sesuai ditunjukkan, dan solusi 

ditunjukkan dengan label yang benar, ada deskripsi. 

3 

-  Menggunakan bahasa matematika (istilah, simbol, tanda) yang 

sebagian efektif, akurat, dan menyeluruh untuk menjelaskan operasi, 

konsep dan proses. 

-   Sesuatu yang lengkap, strategi yang sesuai ditunjukkan atau 

dijelasakan tapi solusi yang tidak benar diberikan karena perhitungan 

atau pemahaman yang salah. 

-  Solusi yang benar dan strategi yang sesuai ditunjukkan tapi tidak 

dilabelkan secara benar ketika diperlukan. 

2 

- Menggunakan bahasa matematika (istilah, simbol, tanda, dan atau 

representasi) yang minimal efektif dan akurat,untuk menjelaskan operasi, 

konsep dan proses. 

- Solusi yang benar dengan strategi yang tidak sesuai atau penjelasan 

yang tidak ditunjukkan. 

- Beberapa bagian strategi yang sesuai ditunjukkan tapi tidak lengkap. 

- Beberapa bagian strategi yang sesuai ditunjukkan dengan beberapa 

bagian yang tidak sesuai. 



27 

 

Lilis Nurasiah, 2019 
PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN PENURUNAN KECEMASAN MATEMATIS SISWA SMP 
DENGAN PEMBELAJARAN DIFFERENTIATED INSTRUCTION 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Skor Kriteria 

1 

- Menggunakan bahasa bahasa (istilah, simbol, tanda, dan atau 

representasi) yang tidak akurat, dan menyeluruh untuk menjelaskan 

operasi, konsep dan proses. 

- Respon salah, ditunjukkan dengan adanya penjelasan tertulis tentang 

cara mengerjakan meskipun tidak terselesaikan. 

- Ada beberapa pekerjaan atau penjelasan di luar menyalin data kembali, 

tetapi pekerjaan tidak akan mengarah pada solusi yang tepat. 

- Tidak terdapat strategi penyelesaian 

- Satu atau lebih pendekatan tidak dijelaskan. 

0 

- Menggunakan bahasa matematika (istilah, simbol, tanda, dan / atau 

representasi) yang tidak akurat. 

- Tidak ada solusi diberikan. 

- Tidak terbaca, kosong atau tidak mencukupi untuk skor. 

- Tidak dikerjakan atau tidak ada solusi yang ditunjukkan. 

- Solusi tidak benar dan tidak ada pekerjaan yang ditunjukkan. Beberapa 

data dari masalah disalin, tetapi tidak ada bukti dari strategi apapun 

ditampilkan atau dijelaskan. 

Instrumen tes ini sebelum dipergunakan dalam penelitian terlebih dahulu 

diuji coba, untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat 

kesukaran soal tes tersebut. Langkah-langkah untuk menganalisis hasil uji coba 

instrumen tes tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Uji Validitas 

Untuk menentukan validitas digunakan rumus korelasi product-moment 

angka kasar, yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{ 𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan:      

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  

𝑋  = Skor total butir soal 

𝑌  = Skor total tiap siswa  

𝑁  = Banyaknya siswa  

∑ 𝑋𝑌 = Jumlah perkalian 𝑋𝑌 

       (Sundayana, 2014 : 60) 

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus : r ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
r√n−2 

√1−𝑟2  

Keterangan:  
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r = Koefisien Korelasi hasil r hitung  

n = Jumlah sampel  

Distribusi tabel t untuk 𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n–2, maka 

kriteria keputusan:  

Jika r hitung ≥ r tabel maka butir soal valid  

Jika r hitung < r tabel maka butir soal tidak valid  

Jika instrumen itu valid, maka dapat dilihat kriteria penafsiran mengenai 

koefisien korelasi (r) tabel 3.3 berikut 

Tabel 3.3 Kriteria Koefisien Korelasi Soal 

Koefisien Korelasi Interprestasi 

0,90 ≤  𝑟𝑥𝑦  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤  𝑟𝑥𝑦 <  0,90 Tinggi 

0,40 ≤  𝑟𝑥𝑦 <  0,70 Sedang 

0,20 ≤  𝑟𝑥𝑦 <  0,40 Rendah 

0,00 ≤  𝑟𝑥𝑦 <  0,20 Sangat Rendah 

𝑟𝑥𝑦 <  0,00 Tidak valid 

        (Sundayana, 2014 : 60) 

Data hasil validitas uji coba instrumen tes kemampuan komunikasi 

matematis matematis siswa dengan r 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,367 disajikan pada tabel 3.4 

berikut ini. 

 

Tabel 3.4 Validitas Soal Komunikasi Matematis 

Soal Komunikasi 
Matematis 

Validitas  
Kesimpulan 𝑟𝑥𝑦  Kategori 

Butir 1 0,354 Tidak Valid/Rendah Ditolak 

Butir 2 0,404 Valid/Sedang Diterima 

Butir 3 0,501 Valid/Sedang Diterima 

Butir 4 0,690 Valid/Sedang Diterima 

Butir 5 0,825 Valid/Tinggi Diterima 

Butir 6 0,486 Valid/Sedang Diterima 

Butir 7 0,577 Valid/Sedang Diterima 

Butir 8 0,298 Tidak Valid Ditolak 

 

2) Uji Reliabilitas 

Untuk menentukan reliabilitas digunakan rumus: 
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𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

Keterangan: 

𝑟11= Reliabilitas yang dicari 

n    = Banyaknya butir soal 

Si
2  = Jumlah varian skor tiap item 

St
2  = Varians skor total  

  (Sundayana, 2014:69) 

 Hasil 𝑟11 product moment dibandingkan dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 product 

moment dengan dk = n – 1 dan signifikansi 5%. Kriteria keputusan:  

Jika 𝑟 hitung > 𝑟 tabel maka butir soal reliabel  

Jika 𝑟 hitung ≤ 𝑟 tabel maka butir soal tidak reliabel  

Kriteria derajat reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.5 

Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Korelasi Soal 

Koefisien Korelasi Interprestasi 

0,90 ≤  𝑟11  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤  𝑟11 <  0,90 Tinggi 

0,40 ≤  𝑟11 <  0,70 Sedang 

0,20 ≤  𝑟11 <  0,40 Rendah 

0,00 ≤  𝑟11 <  0,20 Sangat Rendah 

𝑟11 <  0,00 Tidak valid 

         (Sundayana, 2014 : 60) 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, diperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 soal 

komunikasi matematis sebesar 0,687 dan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,367. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal yang disusun reliabel dan 

termasuk dalam kategori sedang. 

3) Tingkat Kesukaran 

Menentukan tingkat kesukaran (TK) butir tes menggunakan rumus : 

IK = 
�̅�𝑎

𝑋
 

Keterangan:  

IK = Indeks Kesukaran  

�̅�𝑎 = rata-rata skor 
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X = skor maksimum soal  

 

Kategori tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut  

Tabel 3.6 Indeks Kesukaran 

Angka Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK  =  0,00 Sangat Sukar 

0,00  <  IK  ≤  0,30 Sukar 

0,30  <  IK  ≤  0,70 Sedang 

0,70  <  IK  ≤  1,00 Mudah 

IK  =  1,00 Sangat Mudah 

(Sundayana, 2014:77) 

Hasil perhitungan indeks kesukaran instrumen tes kemampuan komunikasi 

matematis siwa disajikan pada tabel 3.9 berikut ini.  

Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Indeks Kesukaran 
 

Soal 
Validitas 

IK Kategori 

Butir 1 0,813 Mudah 

Butir 2 0,781 Mudah 

Butir 3 0,444 Sedang 

Butir 4 0,444 Sedang 

Butir 5 1 Sangat Mudah 

Butir 6 0,25 Sukar 

Butir 7 0,578 Sedang 

Butir 8 0,094 Sukar 

Dari analisis soal ujicoba, soal yang diambil untuk menjadi pretes dan 

postes adalah soal 2,3,4,6 dan 7. Soal nomor 1 dan 8 tidak valid, soal nomor 5 

valid namun terlalu mudah. 

3.5.2 Skala Kecemasan Matematis Siswa (SKMS) 

Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen skala kecemasan 

matematis siswa dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan bimbingan dengan 

dosen pembimbing agar bisa memilih pernyataan skala yang sesuai dengan kedua 

strategi pembelajaran. 

Skala ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tertulis 

mengenai sikap siswa tentang kecemasan matematisnya setelah menggunakan 

pembelajaran Differentiated Instruction dan pembelajaran konvensional. Skala 

untuk mengukur tingkat kecemasan matematis berdasarkan pada beberapa 
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pertimbangan yang ditulis oleh para ahli diantaranya dalam The Revised 

Mathematics Anxiety Rating Scale (RMARS) yang dikembangkan oleh Alexander 

& Martray (1989) skala kecemasan dibagi dalam tiga kriteria, yaitu: kecemasan 

terhadap pembelajaran matematika, kecemasan terhadap tes atau ujian matematika 

dan kecemasan terhadap tugas-tugas dan perhitungan numerikal matematika. Dari 

ketiga kriteria itu gejala kecemasan dapat terdeteksi secara psikologis, fisiologis 

dan aktivitas sosial atau sikap dan tingkah lakunya. 

Skala untuk mengukur kecemasan matematis siswa menggunakan skala 

diferensial semantik. Skala ini dikembangkan oleh Osgood yang digunakan untuk 

mengukur sikap, hanya bentuknya adalah suatu interval 1 sampai 10 yang jawaban 

sangat negatifnya berada di paling kanan garis dan sangat positifnya berada di 

paling kiri garis. 

Hasil uji empirik yang telah dianalisis dan direvisi hingga diperoleh hasil 

yang valid kemudian dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Hasil uji 

empirik instrumen skala disajikan dalam tabel 3.10 berikut. 

Tabel 3.8 Validitas dan Reliabilitas Angket Kecemasan Matematis Siswa 
 

Pernyataan Reliabilitas 
 

Validitas 

𝑟11
    Kategori 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tinggi 

0,473 Valid/cukup 

2 0,513 Valid/cukup 

3 0,606 Valid/tinggi 

4 0,430 Valid/cukup 

5 0,518 Valid/cukup 

6 0,404 Valid/tinggi 

7 0,577 Valid/cukup 

8 0,599 Valid/cukup 

9 0,691 Valid/tinggi 

10 0,517 Valid/rendah 

11 0,563 Valid/cukup 

12 0,672 Valid/tinggi 

13 0,550 Valid/cukup 

14 0,558 Valid/cukup 

15 0,527 Valid/cukup 

16 0,489 Valid/cukup 

17 0,669 Valid/tinggi 

18 0,558 Valid/cukup 

19 0,518 Valid/cukup 

20 0,519 Valid/cukup 

21 
  

0,684 Valid/tinggi 
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Pernyataan Reliabilitas 
 

Validitas 

𝑟11
    Kategori 

22 
  

0,427 Valid/cukup 

23 
  

0,663 Valid/tinggi 

24 
  

0,646 Valid/tinggi 

25 
  

0,773 Valid/tinggi 

26 
  

0,687 Valid/tinggi 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data  yang  dikumpulkan  menggunakan  instrumen   dalam   penelitian   ini 

adalah data dalam  bentuk  kuantitatif.  Data ini  diperoleh  dari tes  kemampuan  

komunikasi matematis dan sikap kecemasan matematis siswa. Data yang diperoleh 

dari penelitian kemudian diolah menggunakan program IBM SPSS Statistics Versi 

23 dan Microsoft Excell Versi 2013. 

3.6.1 Data TKKM 

.Pengujian data pretes bertujuan  untuk  mengetahui  kesamaan  awal 

kemampuan  komunikasi matematis  siswa   pada kedua kelompok sampel sebelum 

diberi perlakuan. Pengolahan data N-Gain bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Menganalisis data dilakukan secara keseluruhan dan berdasarkan KMA diawali 

dengan melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas data dilakukan dengan uji Saphiro-Wilk karena teknik pengujian ini 

sangat ampuh untuk semua tipe distribusi dan ukuran sampel. Langkah-langkah 

dalam pengujian normalitas sampel adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis statistik sebagai berikut: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

b) Menetapkan taraf signifikansi α = 0,05 dan menghitung nilai Sig. dengan uji 

Saphiro-Wilk. 

c) Menentukan keputusan untuk menolak atau menerima dengan membandingkan nilai 

Sig. dengan α = 0, 05 

Kriteria ujinya sebagai berikut: 

Jika nilai Sig. (p-value) < α (α =0,05), maka Ho ditolak. 
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1 

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

Menguji homogenitas dilakukan apabila kedua data telah berdistribusi 

normal. Pengujian homogenitas variansi antara dua kelas dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah variansi kedua kelas sama atau berbeda. Adapun 

hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho: σ1
2  = σ2

2 (Varians siswa kedua kelas homogen) 

H1: σ1
2  ≠ σ2

2 (Varians siswa kedua kelas tidak homogen) 

Keterangan : 

σ1
2 : Varians siswa kelas Differentiated Instruction  

σ2
2 : Varians siswa kelas konvensional 

Uji homogenitas dilakukan menggunakan uji Homogenitas of Varians 

(Levene Statistic) dengan kriteria uji sebagai berikut: 

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

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

Apabila hasil uji normalitas dan uji homogenitas diperoleh bahwa kedua 

data memenuhi syarat normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji kesamaan 

dua rata-rata menggunakan T Independent Sample Test. Akan tetapi,bila kedua data 

berdistribusi normal dan tidak homogen maka pengujian selanjutnya menggunakan 

T Independent Sample Test sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal, 

maka digunakan Mann- Whitney Test. 

Data dianalisis menggunakan uji kesamaan dua rata-rata untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas Differentiated Instruction dan kelas 

konvensional. Adapun rumusan hipotesisnya sebagai berikut: 

H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2  

Rata-rata skor/ranking (N-Gain komunikasi matematis dan N-Gain kecemasan 

matematis) kelas Differentiated Instruction tidak lebih tinggi secara signifikan dari 

kelas konvensional. 

H1 : 𝜇1 > 𝜇2  
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Rata-rata skor/ranking (N-Gain komunikasi matematis dan N-Gain kecemasan 

matematis) kelas Differentiated Instruction lebih tinggi secara signifikan dari kelas 

konvensional. 

 

 

Keterangan : 

𝜇1: Rata-rata skor/ranking (pretes, N-Gain komunikasi matematis dan N-Gain 

kecemasan matematis) kelas Differentiated Instruction. 

𝜇2: Rata-rata skor/ranking (pretes, N-Gain komunikasi matematis dan N-Gain 

kecemasan matematis) kelas konvensional. 

Dengan kriteria pengujian hipotesis berdasarkan p-value (significance atau 

sig) sebagai berikut: 

Jika Sig. (1-tailed) < α (α = 0,05), maka Ho ditolak. 

Jika Sig. (1-tailed) ≥ α (α = 0,05), maka Ho diterima 

Apabila hasil uji kesamaan dua rata-rata menunjukkan bahwa kedua kelas 

memiliki kemampuan komunikasi matematis yang sama, untuk melihat 

peningkatannya dilakukan uji perbedaan dua rata-rata pada data N-Gain. Untuk 

mengukur peningkatan kemampuan komunikasi matematis setelah diberi 

treatment, maka dihitung menggunakan rumus g faktor (gain skor ternormalisasi): 

𝑔 =
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑎𝑤𝑎𝑙
 

Kategori gain ternormalisasi menurut Meltzer (Juariah, 2008:44) 

diinterpretasikan dalam Tabel 3.11 

Tabel 3.9 Kategori Gain Ternormalisasi 

Nilai Gain Ternormalisasi Kriteria 

<g> ≥ 0.7 Tinggi 

0,30 ≤ <g> <0,70 Sedang 

<g> < 0,30 Rendah 

3.6.2 Data SKMS  

Skala ini diberikan sebelum dan sesudah penelitian dilaksanakan. 

Tahapan dari pengujian data ini adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan 



35 

 

Lilis Nurasiah, 2019 
PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN PENURUNAN KECEMASAN MATEMATIS SISWA SMP 
DENGAN PEMBELAJARAN DIFFERENTIATED INSTRUCTION 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

uji kesamaan dua rata rata. Untuk melihat penurunan kecemasan matematis 

dilakukan uji perbedaan dua rata-rata dari gain ternormalisasi (N-Gain). 

Ujinya sama seperti data N-Gain TKKM hanya datanya diapat dari interval 

angket berjenis diferensial semantik skala 1 sampai dengan 10.  

 

 

3.6.3 Pengujian Hipotesis 

Langkah-langkah  pengujian  masing-masing  hipotesis  pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

Langkah-langkah melakukan uji hipotesis pertama adalah sebagai berikut: 

a) Menuliskan hipotesis penelitian,yaitu: 

“Kemampuan komunikasi matematis siswa yang mendapat pembelajaran 

Differentiated Instruction lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang 

mendapat pembelajaran konvensional”. 

Menuliskan hipotesis statistik sebagai berikut : 

H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2  

  H1 : 𝜇1 > 𝜇2 

Keterangan : 

𝜇1: Rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

belajar dengan menggunakan pembelajaran Differentiated Instruction  

𝜇2: Rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar dengan 

menggunakan model konvensional 

b) Menetapkan taraf signifikansi α = 0,05 dan menghitung nilai Sig. dengan T 

Independent Sample Test atau Mann-Whitney Test 

c) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian.. 

Hipotesis 2 

Langkah-langkah melakukan uji hipotesis kedua adalah sebagai berikut: 

a) Menuliskan hipotesis penelitian,yaitu: 

“Kemampuan komunikasi matematis siswa yang mendapat pembelajaran 

Differentiated Instruction lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang 
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mendapat pembelajaran konvensional dilihat dari kategori Kemampuan 

Matematis Awal (KMA) siswa (Tinggi, Sedang, Rendah)”. 

b) Langkah selanjutnya sama dengan hipotesis 1 hanya datanya ditinjau dari KMAnya.   

Hipotesis 3 

Langkah-langkah melakukan uji hipotesis ketiga adalah sebagai berikut: 

a) Menuliskan hipotesis penelitian,yaitu: 

“Penurunan kecemasan matematis siswa yang mendapat pembelajaran 

Differentiated Instruction lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang 

mendapat pembelajaran konvensional”. 

b) Langkah selanjutnya sama dengan hipotesis 1 hanya datanya penurunan kecemasan 

matematisnya.   

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 3 tahap, 

yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian, diseminarkan dan proposal penelitian 

diperbaiki. 

b. Merancang rencana pembelajaran, instrumen kemampuan komunikasi 

matematis, serta angket kecemasan matematis. 

c. Memvalidasi instrumen, menganalisis dan merevisinya sebelum 

dilakukan penelitian. 

d. Mengajukan permohonan izin penelitian kepada pihak-pihak terkait. 

e. Melaksanakan uji coba lapangan, mengumpulkan data hasil uji coba dan 

menganalisis data tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memilih kelas yang akan digunakan sebagai sampel untuk kelas eksperimen 

yang mendapatkan pembelajaran Differentiated Instruction kelas kontrol 

konvensional berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

b. Memberikan tes diagnostik gaya belajar kepada kelas eksperimen  

c. Memberikan ujian pretes di semua kelas penelitian. 

d. Melaksanakan pembelajaran Differentiated Instruction di kelas eksperimen 

dan pembelajaran konvensional di kelas kontrol. 
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e. Memberikan postes tentang kemampuan komunikasi matematis, serta 

memberikan skala kecemasan matematis pada semua kelas penelitian. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahapan ini peneliti mengolah dan menganalisis data hasil tes pretes dan 

N-Gain TKKM dan SKMS. Peneliti juga membuat kesimpulan hasil penelitian 

berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan.   
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