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BAB III  

METODE PENELITIAN 

1.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 107) “Metode eksperimen dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali”. Sedangkan menurut Syaodih, (2010, hlm. 194) “Penelitian 

eksperimen merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling 

penuh, dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk menguji 

hubungan sebab-akibat”. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

eksperimen adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji atau 

untuk mencari pengaruh hubungan sebab akibat pada suatu penelitian. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki adanya 

kemungkinan hubungan sebab akibat. Cara yang dilakukan yaitu dengan 

mengenakan kepada satu kelompok eksperimen suatu kondisi perlakuan 

yang kemudian membandingkan hasilnya dengan suatu kelompok 

kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi-

experiment dengan desain Non-Equivalen Group Desain. Pada desain 

ini diadakan pretest dan posttest namun kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2014, hlm. 

118). desain penelitian ini adalah sebagai berikut: 

O1  X  O2 

O3        O4 

Gambar 3. 1 Desain Penelitian 

 (Sugiyono, 2014, hlm. 118) 

Keterangan:   

O1 : Nilai pretest kelas eksperimen 

O2 : Nilai posttest kelas eksperimen 

X  : Pembelajaran menggunakan model Brain Based Learning 

O3 : Nilai pretest kelas kontrol 

O4 : Nilai posttest kelas kontrol 
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1.2 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Sekolah Dasar yang 

ada di Kelularahan Cicendo. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik nonprobability sampling yaitu dengan purposive sampling (teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Oleh karena itu, 

sampel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 kelas yang 

berada di salah satu Sekolah Dasar di Kelurahan Cicendo Kota Bandung 

karena memiliki kemampuan akademis yang sama. Kelas pertama yaitu 

sebagai kelas eksperimen yang memeroleh pembelajaran matematika 

menggunakan pembelajaran Model Brain Based Learning (VA) dan 

kelas kedua yaitu sebagai kelas kontrol yang memeroleh pembelajaran 

Pendekatan Saintifik (VB). 

1.3 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2012), variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu 

variabel dengan variabel yang lain maka variabel dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi. 

1. Variabel Independen: variabel ini sering disebut sebagai variabel 

stimulus, prediktor, antacedent, atau variabel bebas. Variabel bebas 

adalah variable yang memengaruhi/yang menjadi sebab 

perubahannya/timbulnya variable dependen (terkait). Dalam 

penelitian ini variable independennya adalah penerapan model 

pembelajaran Brain Based Learning pada mata pelajaran 

matematika di SD. 

2. Variabel Dependen: sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai 

variablel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi/yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependennya adalah 

literasi matematis di kelas V Sekolah Dasar. 

1.4 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian diperlukan data-data untuk menguji hipotesis 

dan menarik kesimpulan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah seperangkat instrumen. Adapun instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa instrumen data kuantitatif. Menurut 
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Arikunto (2013, hlm. 134), instrumen pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya.  

Tes kemampuan literasi matematis siswa sebagai instrumen data 

kuantitatif yang dikembangkan berdasarkan indikator literasi matematis 

oleh peneliti. Tes ini berbentuk uraian berjumlah 3 soal, tujuannya agar 

peneliti dapat melihat proses pengerjaan soal sehingga dapat diketahui 

apakah siswa sudah mampu memecahkan suatu masalah atau belum. 

Menurut Suherman (2003, hlm. 77) penyajian soal dalam bentuk uraian 

memiliki beberapa kelebihan antara lain. 

a. Pembuatan soal bentuk uraian relatif lebih mudah dan bisa dibuat 

dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. 

b. Hasil evaluasi lebih dapat mencerminkan kemampuan siswa 

sebenarnya. 

c. Proses pengerjaan tes akan menimbulkan kreativitas dan aktivitas 

positif siswa, karena tes tersebut menuntut siswa berpikir secara 

sistematis, menyampaikan pendapat dan argumentasi, 

mengaitkan fakta yang relevan. 

Tes kemampuan literasi matematis ini terdiri atas pretest dan 

posttest. Pretest dilakukan untuk mengukur kemampuan awal literasi 

matematis siswa, sementara posttest dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan literasi matematis siswa setelah diberi perlakuan. Sebelum 

digunakan dalam penelitian, soal tes ini diuji kelayakannya oleh ahli 

(expert jugdment) yaitu bapak Sandi Budi Iriawan, M.Pd. salah satu 

dosen Program Studi PGSD FIP UPI. 

Tabel 3. 1  

Rubrik Penilaian Kemampuan Literasi Matematis 

Indikator 

Pencapaian 

Kemampuan Siswa terhadap Soal Skor Skor 

Maks 

Level 1 

Mampu 

merumuskan 

masalah 

Tidak merumuskan masalah secara 

matematis. 

0 

10 

Merumuskan masalah secara 6 
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secara 

matematis 

matematis, namun tidak tepat. 

Merumuskan masalah secara 

matematis dengan tepat. 

10 

Mampu 

menyelesai-

kan soal 

dengan 

menggunakan 

prosedur rutin 

dan perintah 

soal secara 

langsung. 

Tidak menyelesaikan soal dengan 

menggunakan prosedur rutin dan 

perintah soal secara langsung. 

0 

10 

Menyelesaikan soal dengan 

menggunakan prosedur rutin dan 

perintah soal secara langsung, namun 

tidak tepat. 

5 

Menyelesaikan soal dengan 

menggunakan prosedur rutin dan 

perintah soal secara langsung dengan 

tepat. 

10 

Total 20 

Level 2 

Mampu 

merumuskan 

masalah 

secara 

matematis 

Tidak merumuskan masalah secara 

matematis. 

0 

10 
Merumuskan masalah secara 

matematis, namun tidak tepat. 

6 

Merumuskan masalah secara 

matematis dengan tepat. 

10 

Mampu 

menggunakan 

rumus  

Tidak menggunakan rumus. 0 

10 
Menggunakan rumus, namun tidak 

tepat 
5 

Menggunakan rumus dengan tepat. 10 

Mampu 

melakukan 

prosedur 

sederhana 

Tidak melaksanakan prosedur. 0 

10 

Melaksanakan prosedur sederhana, 

namun tidak tepat. 
5 

Melaksanakan prosedur sederhana 

dengan tepat 
10 

Total 30 

Level 3 

Mampu 

merumuskan 

masalah 

secara 

matematis 

Tidak merumuskan masalah secara 

matematis. 

0 

10 Merumuskan masalah secara 

matematis, namun tidak tepat. 

6 

Merumuskan masalah secara 10 
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matematis dengan tepat. 

Mampu 

menginterpre-

tasikan dan 

menggunakan 

representasi 

berdasarkan 

informasi 

yang berbeda.  

Tidak menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan informasi yang berbeda. 

0 

25 

Menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan informasi yang berbeda, 

namun tidak tepat. 

15 

Menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan informasi yang berbeda 

dengan tepat. 

25 

Mampu 

mengemukak

an alasan 

Tidak menggunakan alasan. 0 5 

Menggunakan alasan, namun tidak 

tepat. 
3 

 

Menggunakan alasan dengan tepat. 5 

Mampu 

mengkomuni

kaskan hasil 

interpretasi 

dan alasan. 

Tidak mengkomunikaskan hasil 

interpretasi dan alasan. 
0 

10 
Mengkomunikaskan hasil interpretasi 

dan alasan, namun tidak tepat. 
5 

Mengkomunikaskan hasil interpretasi 

dan alasan dengan tepat 
10 

Total 50 

1.4.1 Validitas Instrumen 

Arikunto (2013, hlm. 70) mengemukakan untuk mengetahui 

tingkat (indeks) validitas suatu tes (dalam hal ini validitas banding) 

dapat dihitung koefisien korelasi antara alat evaluasi yang akan 

diketahui validitasnya dengan alat ukur lain yang telah dilaksanakan dan 

diasumsikan telah memiliki validitas yang  tinggi.  Cara mencari 

koefisien validitas dapat digunakan rumus korelasi product moment 

corelation memakai angka kasar sebagai berikut: 
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(Arikunto, 2013, hlm. 70) 

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi 

n  : banyaknya siswa 

∑x   : jumlah skor tiap butir soal 

∑y   : jumlah skor total  

∑xy  : jumlah hasil kali x dan y 

(∑x
2
)  : jumlah kuadrat skor tiap butir soal 

 

 

Tabel 3. 2  

Kriteria Korelasi Koefisien (Purwanto, 2010, hlm. 144) 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,00-0,20 Hampir tidak ada korelasi 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,60 Cukup 

0,61-0,80 Tinggi 

0,81- 1,00 Sangat Tinggi 

 

 Berdasarkan perhitungan dengan bantuan software SPSS versi 

16 diperoleh hasil validitas dari setiap butir soal tes kemampuan literasi 

matematis siswa yang disajikan pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3. 3  

Validitas Butir Soal 

No 

Soal 
rxy rtabel 

Interpretasi 

(Valid/Tidak 

Valid) 

Interpretasi 

1 0.470 0.344 Valid Sedang 

2 0.746 0.344 Valid Tinggi 

3 0.853 0.344 Valid Tinggi 

  

Hasil perhitungan nilai korelasi (rxy) yang diperoleh 

dibandingkan dengan nilai rtabel = 0.344 (nilai korelasi pada table R), 
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dengan setiap soal dikatakan valid apabila memenuhi rxy > rtabel dengan α 

= 0,05 dan n = 35. Hasil validitas uji tes kemampuan literasi matematis 

disajikan pada tabel 3.2 dan diperoleh bahwa pada setiap butir soal 

kemampuan literasi matematis dari butir soal nomor 1 sampai dengan 

nomor 3 adalah valid. 

1.4.2 Reliabilitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 354), instrumen penelitian yang 

reliabilitasnya diuji dengan test-retest dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini 

instrumennya sama, respondennya sama, dan waktu yang berbeda. 

Penelitian ini menggunakan uji koefisien alpha (α) Cronbach (Sugiyono, 

2012, hlm. 365) yang dirumuskan sebagai berikut:  

 
Keterangan:  

 
Setelah didapat harga koefisien reliabilitas maka langkah 

berikutnya adalah membandingkan, jika koefisien korelasi positif dan 

signifikan maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliabel. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan rumus uji reliabilitas Cronbach’s 

Alpha dengan bantuan SPSS. Menurut Arikunto (2013, hlm. 86) 

penentuan harga koefisien reliabilitas dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 4  

Kriteria Acuan Reliabilitas Instrumen 

Derajat Reliabilitas Klasifikasi 

0,00 ≤ r11 < 0,20 Reliabilitas sangat rendah 

0,20 ≤ r11 < 0,40 Reliabilitas rendah 

0,40 ≤ r11 < 0,60 Reliabilitas cukup 

0,60 ≤ r11 < 0,80 Reliabilitas tinggi 

0,80 ≤ r11 < 1,00  Reliabilitas sangat tinggi 
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 Untuk mengetahui instrument yang digunakan reliable atau 

tidak, maka dilakukan pengujian reliabilitas dengan bantuan software 

SPSS versi 16. Pengambilan keputusan yang dilakukan adalah dengan 

membandingkan nilai Cronbach’s Alpha dan rtabel. Jika nilai Alpha > 

rtabel, maka soal tersebut reliable. Dengan demikian, untuk α = 0,05 dan n 

= 35, diperoleh harga rtabel = 0,344. Analisis hasil uji coba tes 

kemampuan literasi matematis dengan bantuan software SPSS versi 16 

disajikan pada tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3. 5  

Output Analisis Reliabilitas Hasil Uji Coba 

 

 

 

 

 Berdasarkan analisis hasil uji coba tes kemampuan literasi 

matematis dengan bantuan software SPSS versi 16, diperoleh nilai Alpha 

= 0,488 > rtabel = 0,344, untuk α = 0,05, sehingga soal kemampuan 

literasi matematis tersebut adalah reliable. Ini artinya, soal yang disusun 

telah memenuhi karakteristik yang memadai untuk digunakan dalam 

penelitian ini. 

1.4.3 Uji Daya Pembeda  

Daya pembeda dari suatu butir soal menyatakan kemampuan 

yang dimiliki oleh butir soal tersebut dalam membedakan antara testi 

(siswa) yang mengetahui jawabannya dengan benar (pandai) yang 

dikelompokkan ke dalam kelompok unggul dengan testi yang tidak 

dapat menjawab soal tersebut (atau testi yang menjawab salah) yang 

dikelompokkan ke dalam kelompok asor (Suherman, 2003, hlm. 159). 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda setiap butir 

soal adalah: 

 

Keterangan: 

DP : Daya Pembeda  

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.488 3 
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BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

tersebut dengan benar 

BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

tersebut dengan benar 

JA : Banyaknya peserta kelompok atas 

JB : Banyaknya peserta kelompok bawah 

 Klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda yang digunakan 

menurut Suherman (2003, hlm. 161) adalah pada tabel berikut. 

Tabel 3. 6 

Klasifikasi daya pembeda 

Daya Pembeda 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 

Hasil uji daya pembeda dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3. 7  

Hasil Uji Daya Pembeda 

No Soal rxy Interpretasi 

1 0.470 Baik 

2 0.746 Sangat Baik 

3 0.853 Sangat Baik 

Hasilnya dua soal sangat baik dan satu soal dikategorikan baik untuk 

membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi 

dengan siswa yang kurang pandai. 

1.4.4 Uji Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran menyatakan derajat kesukaran suatu butir soal. 

Indeks kesukaran (P) dapat ditentukan dengan rumus: 

P = 
B

JS
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Keterangan: 

P :  Indeks Kesukaran 

B :  Banyaknyasiswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS :  Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria indeks kesukaran tiap butir soal menurut Suherman (2003, hlm. 

170) sebagai berikut. 

Tabel 3. 8  

Klasifikasi indeks kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK = 0,00 Soal terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Soal sukar 

0,30 < DP ≤ 0,70 Soal sedang 

0,70 < DP ≤ 1,00 Soal mudah 

DP = 1,00 Soal terlalu mudah 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 9  

Hasil Uji Indeks Kesukaran 

  Soal1 Soal2 Soal3 

N Valid 35 35 35 

Missing 0 0 0 

Mean 0.947 0.531 0.276 

Setelah dilakukan uji kelayakan selanjutnya dilakukan uji keterbacaan 

agar instrument ini benar-benar siap untuk diujikan. Peneliti memilih 35 

orang siswa kelas VI (bukan sampel). Hasil dari uji ini adalah soal 

nomor 1 dikategorikan soal mudah, soal nomor 2 dikategorikan soal 

sedang, dan soal nomor 3 dikategorikan soal sukar. 
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1.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan arahan bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian dari awal sampai akhir. Dalam penelitian ini 

peneliti membagi prosedur penelitian menjadi tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan proposal penelitian 

b. Seminar proposal 

c. Penyusunan perangkat pembelajaran 

d. Penyusunan Instrumen 

e. Pengujian Instrumen dan perbaikan instrumen 

f. Perizinan tempat untuk penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

Adapun langkah yang dilakukan peneliti pada tahap pelaksanaan 

adalah : 

a. Memberikan pretest pada dua kelas 

b. Menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen 

c. Melakukan pembelajaran menggunakan model Brain Based 

Learning pada kelas eksperimen dan pembelajaran tanpa 

menggunakan model Brain Based Learning. 

d. Memberikan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

3. Tahap Akhir 

a. Pengolahan data dan analisis hasil pretest, posttest, dan N-

gain untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Penarikan kesimpulan 

c. Menyusun rekomendasi. 

Adapun dibawah ini bagan tahapan penelitian yang dilaksanakan 

sebagai berikut: 
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Penyusunan Proposal 

Penelitian 

Menyusun perangkat pembelajaran, menyusun instrumen 

penelitian, pengujian instrumen dan perbaikan instrumen 

Penentuan sampel (kelas eksperimen dan kelas kontrol) 

Pemberian pretest 

Pembelajaran 

dengan model 

Brain Based 

Learning  

(Kelas Eksperimen) 

Pembelajaran 

dengan tanpa model 

Brain Based 

Learning  

(Kelas Kontrol) 

Pemberian pretest 

Mengolah dan menganalisis data 

Pembahasan 

Kesimpulan dan saran 
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Gambar 3. 2 Bagan Prosedur Penelitian 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan mcsgxelalui teknik tes 

untuk data yang literasi informasi, non tes berupa kuisoner dan lembar 

observasi untuk keterlaksanaan model Brain Based Learning. 

1.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 199) analisis data merupakan 

kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul. Ada beberapa kegiatan dalam melakukan analisis data. 

Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan (Sugiyono 2011, hlm.199).  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian eksperimen 

bertujuan untuk mengetahui dampak dari suatu perlakuan yaitu 

mencobakan sesuatu, lalu dicermati akibat dari perlakuan tersebut. Data 

kuantitatif meliputi data hasil pretest, postest dan data N-gain. Data N-

gain merupakan data peningkatan kemampuan siswa. Adapun dibawah 

ini bagan pengolahan data kuantitatif. 
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Gambar 3. 3 Alur Pengolahan Data  Kuantitatif 

1.7.1 Analisis Data Tes Awal (Pretest) dan Analisis Data Tes Akhir 

(postest) 

Tujuan dari pretest adalah untuk melihat kemampuan awal dari 

kedua kelas apakah sama atau berbeda. Sedangkan postest dilakukan 

untuk melihat kemampuan dari kedua kelas setelah diberikan perlakuan. 

Pengolahan data ini dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS 

Statistics for Windows, yaitu dengan menggunakan uji t. Sebelum 

melakukan uji t terhadap data, maka terlebih dahulu dilakukan uji  

normalitas dan homogenitas data, dengan langkah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari kedua kelas 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Karena sampel 

berjumlah lebih dari 30, makan uji normalitas yang digunakan adalah uji 

Shapiro-Wilk. Taraf signifikansi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah 5%. Adapun hipotesis pengujian normalitas data pretest dan 

postest adalah sebagai berikut: 

 Ho  : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Data Penelitian 

Normal? 

Homogen 

Ya 

Uji t 

Ya 

Uji Main Whitney / 

Uji Wilcoxon 

Tidak Normal 

Tidak Homogen 

Uji t’ 

Hasil 
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b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh memiliki varians yang homogen atau tidak. Taraf signifikasi 

yang digunakan adalah 5%. Adapun hipotesis pengujian homogenitas 

data pretest dan postest adalah sebagai berikut: 

 Ho  : Data memiliki variansi yang homogen 

 H1 : Data memiliki variansi yang tidak homogen  

c. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan atau kesamaan dua 

rata-rata dari data prestest dan posttest yang diperoleh. Adapun rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

 Ho  : μ1 = μ2 tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 H1 : μ1 ≠ μ2 terdapat perbedaan rata-rata kemampuan yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Jika kedua data berdistribusi normal dan homogen, maka 

dilakukan uji-t (uji independent sample t-test). Jika kedua data 

berdistribusi normal tetapi tidak homogen, maka dilakukan uji-t dengan 

asumsi varians tidak sama (uji independent sample t-test dengan equal 

varians not assumed). Jika salah satu atau kedua data tidak berdistribusi 

normal, maka dilakukan uji Mann-Whitney atau Wilcoxon untuk 

mengetahui apakah terdapat peningkatan yang signifikan kemampuan 

literasi matematis siswa dengan pembelajaran tanpa menggunakan 

media peraga padat, serta untuk mengetahui apakah terdapat 

peningkatan yang signifikan kemampuan literasi matematis siswa 

dengan pembelajaran menggunakan media peraga padat. Taraf 

signifikan yang digunakan adalah 5%. (Gravetter & Wallnau, 2008) 

d. Analisis N-Gain 

Setelah data pretest dan postest dari kedua kelas telah dianalisis, 

sebelum menarik kesimpulan secara keseluruhan maka yang dilakukan 

adalah analisis N-gain. Setelah nilai N-gain terperoleh dari kedua kelas 

maka langkah terakhir yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat peningkatan kemampuan literasi matematis siswa dari kelas 

kontrol dan kelas eksperimen adalah membandingkan nilai N-gain dari 

kedua kelas dengan asumsi yang harus dipenuhi sebelum uji perbedaan 

rerata adalah uji normalitas dan homogenitas data N-gain. Untuk data N-
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gain jika salah satu ataupun kedua data tidak beerdistribusi normal, 

maka yang dilakukan adalah Uji Mann Whitney. 

Data hasil tes diolah melalui tahapan sebagai berikut: 

1) memberikan skor jawaban peserta didik sesuai dengan kunci 

jawaban dan sistem penskoran yang digunakan 

2) membuat tabel yang berisikan skor tes hasil belajar peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol; dan 

3) Peningkatan kompetensi yang terjadi sebelum dan sesudah 

pembelajaran dihitung dengan rumus g faktor (N-Gains). 

𝑔 = 
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 – 𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 – 𝑆𝑝𝑟𝑒
         (Meltzer, 2002) 

Keterangan: 

Spost = skor posttest 

Spre = skor pretest 

Smaks = skor maksimum 

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi dari Meltzer (2002) yaitu: 

 

Tabel 3. 10 

Klasifikasi Gain 

Besar Gain Interpetasi 

g > 0,70 Tinggi 

0,30 < g ≤ 0,70 Sedang 

g ≤ 0,30 Rendah 
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