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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan pencapaian kemampuan 

pemecahan masalah dan self-confidence matematis siswa yang mendapat model 

pembelajaran situation based learning dan discovery learning sehingga penelitian ini 

termasuk penelitian eksperimen. Namun, pada implementasinya peneliti tidak 

melakukan pengambilan sampel secara acak dari populasinya dikarenakan jika 

dilakukan pengacakan sampel maka akan mengganggu efektivitas kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk 

memperoleh gambaran kemampuan pemecahan masalah matematis siwa di kedua 

kelas. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan quasi experimental design dengan 

analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. 

Penelitian dilakukan pada dua kelompok sampel yaitu kelompok eksperimen 1 

(kelas eksperimen 1) dan kelompok eksperimen 2 (kelas eksperimen 2). Pada kelas 

eksperimen 1 pembelajaran matematika yang digunakan adalah model pembelajaran 

Situation Based Learning (SBL), sedangkan pada kelas eksperimen 2 pembelajaran 

matematika dengan pembelajaran Discovery Learning (DL). Kedua kelas diberikan 

postes dengan menggunakan instrumen yang sama. Dengan demikian maka penelitian 

kuantitatif dalam penelitian ini yaitu quasi experimental design dengan menggunakan 

two group posttest-only design (Ruseffendi, 2005) .Berikut desain penelitian: 

Kelas Eksperimen 1 :  X1 O 

Kelas Eksperimen 2 :  X2  O 

Keterangan: 

O    : Postes berupa tes kemampuan pemecahan masalah dan angket self confidence 

X1    : Pembelajaran menggunakan Situation Based Learning 

X2    : Pembelajaran menggunakan Discovery Learning 

----  : Subjek tidak dikelompokkan secara acak  
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Penelitian ini hanya menggunakan posttest kemampuan pemecahan masalah 

matematika yang diberikan pada akhir pembelajaran pada kedua kelas eksperimen, 

untuk melihat pencapaian kemampuan pemecahan masalah akibat kedua treatment 

(model situation based learning dan discovery learning) yang diberikan. Penelitian 

ini tidak memberikan siswa pretes kemampuan pemecahan masalah matematis 

dengan pertimbangan bahwa tes kemampuan pemecahan masalah yang digunakan 

dikategorikan sebagai soal baru, soal tidak rutin sehingga diperlukan penguasaan 

materi dan pendekatan yang akan diimplementasikan pada proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, pretes dikhawatirkan dapat mempengaruhi hasil postes. Untuk menjamin 

bahwa sampel yang dipilih memiliki kemapuan awal pemecahan masalah matematis 

yang sama dan kemampuan pemecahan masalah matematis yang diperoleh akibat dari 

pembelajaran yang diberikan maka dilakukan tes awal kemampuan pemecahan 

masalah yang dilakukan sebelum proses pembelajaran. 

 Kemudian untuk melihat apakah penerapan model pembelajaran situation based 

learning dan discovery learning cocok pada semua level kemampuan maka dalam 

penelitian ini melibatkan faktor Kemampuan Awal Matematika (KAM). KAM  siswa 

dalam penelitian ini terdiri dari 3 kategori yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah.  Selanjutnya kedua kelompok eksperimen diberikan angket self-confidence 

untuk mengetahui pengaruh model tersebut pada siswa. 

Selain penelitian kuantitatif, pada penelitian ini dilakukan kualitatif deskriptif. 

Kualitatif deskriptif ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan 

secara personal kepada individu sehingga jawaban yang terkumpul dari individu akan 

berbeda (Creswell, 2002). Dikatakan kualitatif deskriptif dikarenakan peneliti 

melakukan analisis hanya sampai pada tahap deskripsi, yang menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematis.  Hasil dari deskripsi ini juga hanya berlaku pada 

yang menjadi subjek penelitian saja tidak untuk digeneralisasikan kepada kelompok 

yang lain. Hal ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari hasil perolehan tes tentang 

kemampuan pemecahan masalah matematis untuk mendapat gambaran yang lebih 
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jelas tentang kemampuan pemecahan masalah matematis terlebih dengan melihatnya 

ditinjau dari kemampuan awal matematikanya. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu, variabel bebas, variabel terikat dan 

variabel prediktor. Variabel bebas menurut Sugiyono (2016) merupakan variabel 

yang akan mempengaruhi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam penelitian 

ini variabel bebas yang digunakan adalah model pembelajaran situation based 

learning dan discovery learning. Variabel terikatnya adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, dalam penelitian 

ini adalah kemampuan pemecahan masalah dan self-confidence. Sedangkan variabel 

prediktornya adalah Kemampuan Awal Matematika (KAM) yang dibagi dalam 

kategori tinggi, sedang dan rendah.  

Kriteria pengelompokkan kemampuan awal matematika siswa berdasarkan skor 

menurut Arikunto (2012) sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Keterkaitan Pengelompokkan KAM Siswa 

Skor KAM Kategori Siswa 

KAM ≥ �̅� + 𝒔 Tinggi 

�̅� − 𝒔 < KAM> �̅� + 𝒔 Sedang 

KAM≤ �̅� − 𝒔 Rendah 

Keterangan: 

KAM : Skor Kemampuan Awal Matematika Siswa 

�̅�  : Rata-rata hasil tes 

𝒔 : Simpangan Baku 

 Kemampuan Awal Matematik (KAM) adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa sebelum melakukan pembelajaran. KAM dalam penelitian ini merupakan tes 

kemampuan pemecahan masalah mengenai materi prasyarat. KAM ini bertujuan 

untuk menempatkan siswa berdasarkan kemampuan awal matematiknya yaitu tinggi, 

sedang dan rendah.  



39 
 

Annisa Nur Hasanah, 2020 
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN SELF-CONFIDENCE 
MATEMATIS SISWA SMP MELALUI MODEL PEMBELAJARAN SITUATION BASED LEARNING DAN 
DISCOVERY LEARNING  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3.3 Subjek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuasi eksperimen, sehingga penentuan 

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik 

Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2016). Tujuan dilakukan pengambilan sampel seperti ini adalah 

agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien terutama dalam hal 

pengawasan, kondisi subyek penelitian, waktu penelitian yang ditetapkan, kondisi 

tempat penelitian serta prosedur perijinan. 

Subjek pada penelitian ini adalah beberapa siswa SMP yang ada di salah satu 

SMP Negeri di kota Garut. Pemilihan subjek ini disebabkan karena kemampuan 

pemecahan masalah matematis merupakan suatu kemampuan yang harus dikuasi 

siswa sejak tingkat SMP. Selain itu, self-confidence yang tinggi akan matematika 

perlu dimiliki siswa SMP demi menunjang pembelajaran yang berlangsung, juga 

untuk memperoleh suatu keyakinan untuk dapat bersaing dengan teman-temannya 

khusunya dalam pembelajaran matematika. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, instrumen adalah alat yang dipakai untuk 

mengerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat 

kedokteran, optik, dan kimia), perkakas, sarana penelitian (berupa seperangkat tes 

dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Arikunto 

(2012) mengemukakan bahwa “instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya”.   

Secara singkat, instrumen dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur penilaian 

terhadap penelitian. Instrumen penelitian yang dikembangkan meliputi instrumen 

pengumpul data dan perangkat pembelajaran. Instrumen pengumpul data terdiri dari 

instrumen tes pemecahan masalah dan skala self-confidence matematis. Perangkat 
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pembelajaran yang akan dikembangkan meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dan lembar kerja siswa (LKS), yang masing-masing menggambarkan model 

pembelajaran.  

Selain itu, peneliti juga menggunakan program Google Classroom. Program ini 

digunakan untuk membantu peneliti membagikan LKS kepada siswa dikarenakan 

keadaan yang tidak memungkinkan peneliti bertatap langsung dengan para siswa. 

Penggunaan program Google Classroom ini digunakan pada dua pertemuan terakhir 

ketika siswa terpaksa untuk melakukan pembelajaran di rumah untuk mengatasi 

penyebaran virus Covid-19. 

3.4.1 Tes kemampuan pemecahan masalah matematis 

Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah dikembangkan dari materi 

pembelajaran yang akan diteliti. Tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang 

diberikan berupa tes uraian yang dilakukan sebanyak satu kali yaitu postes terhadap 

dua  kelompok eksperimen dengan karakterisktik setiap soal pada masing-masing tes 

adalah identik. Pemberian tes berbentuk uraian bertujuan untuk mengungkapkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa secara menyeluruh terhadap materi 

pada kedua kelas sampel. Postes diberikan untuk melihat sejauh mana pencapaian 

kemampuan pemecahan masalah matematis yang dilakukan siswa. Selain itu juga, 

untuk melihat gambaran kemampuan pemecahan masalah matematik di setiap kali 

pembelajaran maka siswa akan diberikan satu soal yang berbentuk pemecahan 

masalah.  

Penyusunan soal tes diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal yang dilanjutkan 

dengan menyusun soal beserta alternatif kunci jawaban masing- masing butir soal. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan pedoman pemberian skor untuk masing-

masing tes. Untuk tes kemampuan pemecahan masalah matematis diadaptasi dari 

Problem Solving Rubric National Center for Research on Evaluation, Standards, and 

Student Testing yang dikemukakan oleh Schoen dan Oehmke (1996).  
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Tabel 3.2 

Pedoman Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Skor 

Respon Siswa 

Memahami 

Masalah 

Memilih dan 

menyusun rencana  

Menerapkan 

Strategi 

Menguji 

kembali hasil 

0 

Salah 

mengintrepetasikan 

sama sekali 

Tidak ada rencana, 

membuat rencana 

yang tidak relevan 

Tidak menerapkan 

strategi 

Tidak ada 

pengujian atau 

tidak ada 

keterangan lain 

1 

Salah 

mengintrepetasika

n sebagian soal, 

mengabaikan 

kondisi soal 

Membuat rencana 

yang tidak dapat 

dilaksanakan, 

sehingga tidak 

dapat dilaksanakan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

benar dan mungkin 

menghasilkan 

jawaban yang 

benar  tetapi salah 

perhitungan 

Ada pengujian 

tetapi tidak 

tuntas 

2 

Memahami soal 

selengkapnya 

Membuat rencana 

yang benar tetapi 

salah dalam hasil/ 

tidak ada hasil 

Melakukan proses 

yang benar dan 

mendapatkan hasil 

yang benar 

Pengujian 

dilakukan untuk 

melihat 

kebenaran 

proses 

3 

 Membuat rencana 

yang benar tetapi 

belum lengkap 

  

4 

 Membuat rencana 

sesuai dengan 

prosedur dan 

mengarah pada solusi 

yang benar 

  

 Skor 

maksimal 2 
Skor maksimal 4 

Skor maksimal 

2 
Skor maksimal 

2 

Sebelum soal instrumen dipergunakan dala penelitian, soal instrumen tersebut 

diuji cobakan terlebih dahulu pada siswa yang telah memperoleh materi yang 

berkenaan dengan penelitian ini. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
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instrumen tersebut telah memenuhi syarat instrumen yang baik atau belum, yaitu 

validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. 

a. Analisis Validitas Tes 

1) Validitas Teoritik 

Validitas teoritik bertujuan untuk mengetahui kondisi dari suatu instrumen 

yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran atau logika. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dala validitas teoritik, yaitu: (1) 

ketepatan alat tersebut ditinjau dari segi materi yang dievaluasikan, artinya 

apakah materi pada instrumen tersebut merupakan sampel representatif dari 

pengetahuan yang harus dikuasai, apakah rumusan butir tes sesuai dengan 

indikator; (2) keabsahan bahasa atau susunan kalimat dalam soal sehingga 

jelas pengertiannya atau tidak menimbulkan penafsiran lain. 

Peneliti melakukan validitas teoritik ini kepada lima orang ahli yaitu tiga 

orang dosen termasuk dua pembimbing, satu guru dan satu ahli bahasa. 

Setelah validasi dilakukan, kesimpulan yang diperoleh baik untuk soal tes 

kemampuan pemecahan masalah maupun angket self-confidence matematis 

adalah baik dan layak digunakan. Adapun masukan sedikit merevisi kata-kata 

yang ada soal pertanyaan menjadi pertimbangan untuk peneliti lakukan revisi 

terhadap soal. 

2) Validitas Empirik 

Perhitungan validitas dilakukan untuk seluruh nomor soal, dengan kata lain 

validitas butir soal/ item. Perhitungan ini dilakukan menggunakan rumus 

korelasi produk momen (Pearson), yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)
2

][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)
2

]

  

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi antara variabel item (bivariat Pearson) 

𝑁 = banyaknya subjek 
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𝑋 = skor total tiap soal 

𝑌= skor total tiap subjek 

Setelah dihitung, maka interpretasi besarnya koefisien korelasi adalah 

sebagai berikut (Suherman, 2003): 

Tabel 3.3 

Korelasi Produk Momen dengan Angka Kasar 

Koefisien Korelasi Interpretasi Korelasi 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 korelasi sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 korelasi tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 korelasi sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 korelasi rendah 

0,00 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,20 korelasi sangat rendah 

Sehingga derajat validitas mengacu pada koefisien korelasi dapat dituliskan 

sebagai berikut (Arikunto, 2012): 

Tabel 3.4 

Koefisien Korelasi dan Derajat Validitas 

Koefisien Korelasi Derajat Validitas 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 validitas sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 validitas tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 validitas sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 validitas rendah 

0,00 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,20 validitas sangat rendah 

Skor hasil uji coba tes kemampuan pemecahan masalah matematis, 

selanjutnya dihitung nilai korelasinya dengan menggunakan Microsoft Excel 

2010 dan IBMSPSS 23. Hasil perhitungan nilai korelasi (rxy) yang diperoleh 

akan dibandingkan dengan nilai kritis rtabel pada 𝛼 = 0,05 dengan dk = 29, 

karena n = 31 diperoleh rtabel = 0,36, dengan kriteria soal dikatakan valid 

apabila memenuhi rxy > rtabel. Adapun hasil validasi uji coba tes kemampuan 

pemecahan masalah matematis disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Data Hasil Uji Validitas Tes KPMM 

No Soal 𝒓𝒙𝒚 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Interpretasi Kriteria 

1 0.19 0.36 Tidak Valid - 

2 0.74 0.36 Valid Tinggi 

3 0.46 0.36 Valid Sedang 

4 0.72 0.36 Valid Tinggi 
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5 0.58 0.36 Valid Sedang 

6 0.69 0.36 Valid Sedang 

b. Analisis Reliabilitas Tes 

Ciri kedua dari tes hasil belajar yang baik adalah bawa tes hasil belajar telah 

memiliki reliabilitas atau bersifat reliabel. Reliabilitas merupakan tingkat 

kekonsistensi suatu instrumen tes, sejauh mana tes dapat menghasilkan skor yang 

konsisten, tidak berubah walaupun dalam situasi yang berbeda. Instrumen yang 

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mngukur objek 

yang sama akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas butir soal tes uraian 

diuji dengan rumus Alpha, yaitu: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛−1
) (1 −

∑ 𝑠1
2

𝑠2
2

)  

dengan: 

𝑟11 = koefisien reliabilitas 

𝑠1
2 = jumlah varians skor tiap soal 

𝑠2
2 = varians skor total tiap subjek 

Interpretasi besarnya koefisien reliabilitas (Suherman, 2003) adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 

Koefisien Reliabilitas dan Derajat Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Derajat Reliabilitas 

0,90 ≤ 𝑟11 ≤ 1,00 reliabilitas sangat tinggi 

0,70 ≤ 𝑟11 < 0,90 reliabilitas tinggi 

0,40 ≤ 𝑟11 < 0,70 reliabilitas sedang 

0,20 ≤ 𝑟11 < 0,40 reliabilitas rendah 

0,00 ≤ 𝑟11 ≤ 0,20 reliabilitas sangat rendah 

Untuk menentukan reliabilitas tes digunakan aplikasi bantuan dengan 

menggunakan Microsoft Excel 2010 dan IBMSPSS 23 . Hasil pehitungan 

reliabilitas tes diperoleh nilai koefisien reliabilitas 𝑟11 = 0. 56. Sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa intrumen tes kemampuan pemecahan masalah 

matematis memiliki reliabilitas yang sedang. 

c. Analisis Daya Pembeda 
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Kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah disebut daya 

pembeda (Arikunto, 2012). Jika suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa 

berkemampuan tinggi maupun siswa berkemampuan rendah, maka soal itu tidak 

baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Demikian pula jika semua siswa 

baik siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah 

tidak dapat menjawab dengan benar, maka soal tersebut tidak baik juga karena 

tidak mempunyai daya pembeda. (Arikunto, 2012). Daya pembeda butir soal 

dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya angka indeks diskriminasi item. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda (Arikunto, 2012) 

adalah: 

𝐷𝑃 =
𝑋𝐴̅̅ ̅̅ −𝑋𝐵̅̅ ̅̅

𝑆𝑀𝐼
  

Keterangan : 

𝐷𝑃  : daya pembeda 

𝑋𝐴
̅̅ ̅  : rata-rata siswa kelompok atas 

𝑋𝐵
̅̅̅̅   : rata-rata siswa kelompok bawah 

𝑆𝑀𝐼 : skor maksimal ideal 

Klasifikasi interpretasi perhitungan daya pembeda dilakukan dengan 

katagori koefisien daya pembeda dari Suherman (2003) seperti tampak pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Koefisien Daya Pembeda 

Daya Pembeda Kriteria 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat Baik 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,20 < DP ≤ 0,40 Sedang 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

DP ≤ 0,00 Sangat Jelek 

Hasil perhitungan daya pembeda butir soal kemampuan pemecahan masalah 

matematis dengan bantuan Microsoft Excel 2010 disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 3.8 

Hasil Uji Daya Pembeda 
No Soal Daya Pembeda Interpretasi 

1 0.10 Jelek 

2 0.40 Sedang 

3 0.44 Baik 

4 0.35 Sedang 

5 0.29 Sedang 

6 0.51 Baik 

d. Analisis Tingkat Kesukaran 

Analisis tingkat kesukaran tiap butir soal dilakukan untuk menunjukkan 

kualitas butir soal atau untuk mengetahui tingkat kesukaran masing-masing soal 

yang diberikan, apakah soal tersebut termasuk kategori mudah, sedang atau 

sukar. Butir soal dapat dinyatakan sebagai butir-butir yang baik, apabila butir-

butir soal tersebut tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah. Dengan demikian 

soal harus memliki tingkat kesukaran yang sedang atau cukup. Menurut 

Suwarto (2007), kesukaran suatu butiran soal ditentukan oleh perbandingan 

antara jumlah jawaban benar dengan jumlah siswa. Tingkat kesukaran tersebut 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Arikunto 

(2012) sebagai berikut: 

𝐼𝐾 =
𝑋

𝑆𝑀𝐼
  

 

Keterangan : 

𝐼𝐾  : indeks kesukaran 

�̅�  : rata-rata skor 

𝑆𝑀𝐼  : skor maksimal ideal 

Kriteria tingkat kesukaran soal yang digunakan dalam uji coba soal 

kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematis didasarkan pada 

Suherman (2003) pada tabel berikut: 
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Tabel 3.9 

Klasifikasi Koefisien Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Kriteria 

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 

Hasil perhitungan indeks kesukaran butir soal kemampuan pemecahan 

masalah matematis dengan bantuan Microsoft Excel 2010  disajikan dalam 

tabelberikut. 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Indeks Kesukaran 
No Soal Indeks Kesukaran Interpretasi 

1 0.42 Sedang 

2 0.69 Sedang 

3 0.38 Sedang 

4 0.44 Sedang 

5 0.30 Sukar 

6 0.50 Sedang 

Hasil uji coba tersebut terangkum dalam kesimpulan analisis instrumen 

sebagaimana terdapat pada Tabel 3.11 di bawah. Berdasarkan kriteria validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan indeks kesukaran soal nomor 1 tidak digunakan. 

Hal tersebut dikarenakan tidak valid dan juga daya pembeda yang jelek. 

Tabel 3.11  

Karakteristik Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

No 

Soal 
Validitas 

Daya Pembeda Indeks Kesukaran 
Keterangan 

Indeks Interpretasi Indeks Interpretasi 

1 
Tidak 
Valid 

0.10 Jelek 0.42 Sedang 
Tidak 

Digunakan 

2 Tinggi 0.40 Sedang 0.69 Sedang Digunakan 

3 Sedang 0.44 Baik 0.38 Sedang Digunakan 

4 Tinggi 0.35 Sedang 0.44 Sedang Digunakan 



48 
 

Annisa Nur Hasanah, 2020 
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN SELF-CONFIDENCE 
MATEMATIS SISWA SMP MELALUI MODEL PEMBELAJARAN SITUATION BASED LEARNING DAN 
DISCOVERY LEARNING  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

5 Sedang 0.29 Sedang 0.30 Sukar Digunakan 

6 Sedang 0.51 Baik 0.50 Sedang Digunakan 

Reliabilitas = 0.56 (Sedang) 

3.4.2 Skala Self-confidence 

Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang 

bersedia memberikan respons yangg kemudian disebut responden sesuai dengan 

permintaan pengguna atau peneliti (Riduwan, 2010). Jenis angket yang digunakan 

adalah angket tertutup artinya angket telah disajikan dalam bentuk sedemikian rupa 

yaitu jawabannya sudah disediakan dan responden tinggal memilih. Angket akan 

diberikan kepada siswa di kelas ekperimen 1 dan di kelas eksperimen 2. Oleh karena 

peneliti tidak dapat bertemu langsung dengan siswa, maka pemberian angket skala 

self-confidence kepada siswa ini melalui Google Form. Adapun indikator dari angket 

self- confidence (1) percaya kepada kemampuan sendiri, tidak cemas, merasa bebas, 

dan bertanggung jawab atas perbuatannya, (2) bertindak mandiri dalam mengambil 

keputusan, (3) memiliki konsep diri yang positif, hangat dan sopan, dapat menerima 

dan menghargai orang lain (4) berani mengungkapakan pendapat dan memiliki 

dorongan untuk berpretasi,dan (5) mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 

Sebelum instrumen ini digunakan, dilakukan uji validasi kepada ahli bahasa dan 

dosen untuk keterbacaan bahasa dan sekaligus memperoleh gambaran apakah 

pernyataan-pernyataan dari skala self-confidence dapat dipahami oleh siswa.. Hasil 

validasi menunjukkan bahwa semua item pernyataan adalah valid dan layak 

digunakan. Selain itu juga dilakukan uji coba empiris secara terbatas kepada beberapa 

orang siswa di luar sampel penelitian. Hasil uji coba tersebut juga dilakukan untuk 

menguji validitas dan reliabilitas pernyataan angket self-confidence. Penentuan 

validitas dan reliabilitas angket dilakukan sama dengan pengujian validitas dan 

reliabilitas tes kemampuan pemecahan masalah matematis dengan bantuan Microsoft 

Excel 2010 dan IMBSPSS 23, namun sebelumnya dilakukan terlebih dahulu 

transformasi data dari data ordinal menjadi interval dengan Method of Succesive 

Interval (MSI). 
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Hasil uji coba validitas dan reliabilitas untuk pernyataan-pernyataan angket self-

confidence matematis diolah dengan bantuan Microsoft Excel 2010 dan IMB SPSS 

23. Hasil perhitungan validitas ujicoba angket self-confidence matematis dengan N = 

30 dan rtabel = 0,355. Berdasarkan tabel 3.13 diperoleh bahwa dari 30 item pernyataan 

terdapat 6 item yang tidak valid sehinggia 6 item tersebut tidak digunakan dalam 

instrumen angket self-confidence matematis. Kemudian uji coba angket ini diperoleh 

r11 = 0.83 artinya angket reliabel dengan kategori tinggi. Hasil uji coba angket adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.12 

Hasil Uji Coba Angket Self-Confidence Matematis 

No 

Pernyataan 
𝒓𝒙𝒚 Validitas Kriteria Kesimpulan 

1 0.72 Valid Tinggi Digunakan 

2 0.42 Valid Sedang Digunakan 

3 0.46 Valid Sedang Digunakan 

4 0.49 Valid Sedang Digunakan 

5 0.24 Tidak Valid - Tidak Digunakan 

6 0.37 Valid Rendah Digunakan 

7 - 0.43 Tidak Valid - Tidak Digunakan 

8 0.46 Valid Sedang Digunakan 

9 0.47 Valid Sedang Digunakan 

10 0.47 Valid Sedang Digunakan 

11 0.60 Valid Sedang Digunakan 

12 0.44 Valid Sedang Digunakan 

13 0.58 Valid Sedang Digunakan 

14 0.55 Valid Sedang Digunakan 

15 0.52 Valid Sedang Digunakan 

16 0.42 Valid Sedang Digunakan 

17 0.29 Tidak Valid - Tidak Digunakan 

18 0.56 Valid Sedang Digunakan 

19 0.26 Tidak Valid - Tidak Digunakan 

20 0.50 Valid Sedang Digunakan 

21 0.53 Valid Sedang Digunakan 

22 0.39 Valid Rendah Digunakan 

23 0.04 Tidak Valid - Tidak Digunakan 

24 0.06 Tidak Valid - Tidak Digunakan 

25 0.38 Valid Rendah Digunakan 
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26 0.60 Valid Sedang Digunakan 

27 0.39 Valid Rendah Digunakan 

28 0.58 Valid Sedang Digunakan 

29 0.55 Valid Sedang Digunakan 

30 0.44 Valid Sedang Digunakan 

3.4.3 Pedoman Wawancara  

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara semi terstruktur sebagai 

upaya memperoleh informasi tentang kemampuan pemecahan masalah dan self-

confidence matematis siswa untuk menggali dan melengkapi informasi yang tidak 

diperoleh melalui tes dan angket. Selain itu juga untuk mendapatkan gambaran 

mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis yang didasarkan hasil tes. 

Pertanyaan yang disusun dalam wawancara berupa point-point penting yang nantinya 

akan berkembang dan mengerucut.  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana berjalannya pembelajaran 

dan memperoleh diskripsi kemampuan pemecahan dilakukan secara individu. 

Wawancara ini juga dilakukan dengan bantuan aplikasi Zoom dikarenakan keadaan 

yang tidak memungkinan peneliti bertatapan langsung dengan para siswa. Sebelum 

dilakukannya wawancara dibutuhkan suatu pedoman wawancara. Tujuan dari 

pedoman wawancara ini adalah untuk mempermudah peneliti mengkaji mengenai 

kemampuan pemecahan masalah dan self-confidence matematis siswa serta kendala-

kendala yang mereka hadapi selama pembelajaran berlangsung di kedua kelas 

eksperimen. 

3.4.4 Lembar Observasi 

Lembar observasi disusun berdasarkan langkah pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran situation based learning dan discoveyr learning. Lembar 

observasi ini untuk melihat aktivitas guru selama proses pembelajaran. Aktivitas guru 

yang diamati adalah kegiatan guru dalam menerapkan pembelajaran matematika 

dengan model situation based learning tujuannya untuk melihat kesesuaian antara 

pembelajaran dengan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Pengamatan 
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tentang kesesuaian antara pembelajaran dengan rencana pembelajaran dilakukan 

untuk menjaga validitas eksternal dalam penelitian. Pada lembar observasi terdapat 

empat kategori penilaiannya yaitu: 1 = tidak baik, 2 = cukup baik, 3 = baik dan 4 = 

sangat baik. Hasil dari lembar observasi ini tidak dianalisis secara statistik, tetapi 

untuk pembahasan hasil secara deskriptif. 

3.5  Analisis Data 

3.5.1 Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data yang dilakukan terhadap data kuantitatif yang berupa hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Analisis data hasil tes 

dimaksudkan untuk mengetahui besarnya perbedaan pengaruh pembelajaran situation 

based learning dan discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis. Data kuantitatif yang dianalisis meliputi postes yang diolah dengan 

bantuan Software IBM SPSS Statistics 23 dan Microsoft Excel 2010. Berikut tahapan 

pengolahan data tersebut: 

a. Menskor jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban dan pedoman penskoran 

yang digunakan. 

b. Merangkum skor dari kelas SBL dan kelas DL dalam tabel 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data hasil tes berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas dilakukan pada hasil posttest dengan menggunakan uji 

Shapirowilk dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05. Rumusan hipotesis pada uji 

normalitas adalah sebagai berikut: 

𝐻𝑜 = data kemampuan pemecahan masalah matematis kelas SBL atau kelas DL 

berdistribusi normal  

𝐻1 = data kemampuan pemecahan masalah matematis kelas SBL atau kelas DL  

tidak berdistribusi normal  

Dengan kriteria pengujian 

1) Jika nilai signifikan < 𝛼, maka 𝐻𝑜 ditolak 
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2) Jika nilai signifikan ≥ 𝛼, maka 𝐻𝑜 diterima 

Apabila data tidak berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji non-parametrik 

yaitu uji Mann Whitney-U 

d. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas variansi antara dua kelas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah variansi kedua kelas sama atau berbeda. Uji homogenitas 

dilakukan apabila pada uji normalitas diperoleh kesimpulan bahwa data berdistribusi 

normal. Uji homogenitas menggunakan uji Homogenity of varians (Levene Statistic). 

Hipotesis yang diuji dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H0: 𝜎SBL
2 = 𝜎DL

2    

H1: 𝜎SBL
2 ≠ 𝜎DL

2    

𝜎SBL
2  : Variansi kelas SBL 

𝜎DL
2  : Variansi kelas DL 

 Dengan kriteria pengujian 

1) Jika nilai signifikan < 𝛼, maka 𝐻𝑜 ditolak 

2) Jika nilai signifikan ≥ 𝛼, maka 𝐻𝑜 diterima 

3.5.2 Analisis Pencapaian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pencapaian 

kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memperoleh situation 

based learning dengan siswa yang memperoleh pembelajaran discovery learning. 

Analisis ini dilakukan melalui uji perbedaan dua rata-rata untuk mengetahui apakah 

rata-rata skor kedua kelas sama atau berbeda pada taraf signifikansi sebesar 0,05. Jika 

kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen maka, 

pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t (Independet Sample T-Test). 

Jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan tidak homogen maka 

pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t’, dan jika kedua data tidak berdistribusi 

normal, maka dilakukan uji hipotesis melalui uji non parametrik, yaitu uji Mann-

Whitney U.  
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Hipotesis 1: 

“Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis antara 

siswa yang memperoleh pembelajaran Situation Based Learning (SBL) dan siswa 

yang memperoleh pembelajaran Discovery Learning (DL)” 

H0: 𝜇𝑆𝐵𝐿 = 𝜇𝐷𝐿  

H1: 𝜇𝑆𝐵𝐿 ≠ 𝜇𝐷𝐿  

Hipotesis 2: 

“Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis antara 

siswa yang memperoleh pembelajaran Situation Based Learning (SBL) dan siswa 

yang memperoleh pembelajaran Discovery Learning (DL) jika ditinjau dari KAM 

(tinggi, sedang dan rendah)” 

H0: 𝜇𝑆𝐵𝐿 = 𝜇𝐷𝐿  

H1: 𝜇𝑆𝐵𝐿 ≠ 𝜇𝐷𝐿  

𝜇𝑆𝐵𝐿 : Rata-rata pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh model pembelajaran SBL 

𝜇𝐷𝐿 : Rata-rata pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh model pembelajaran DL 

Dengan kriteria pengujian 

1) Jika nilai signifikan < 𝛼, maka 𝐻𝑜 ditolak 

2) Jika nilai signifikan ≥ 𝛼, maka 𝐻𝑜 diterima 

3.5.3 Skala Self-confidence Matematis 

Untuk mempermudah mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak 

terjadi kesalahan dalam menentukan analisis maka diperlukan penggunaan skala 

pengukuran. Skala yang digunakan untuk mengukur angket self-confidence adalah 

Skala Likert. Setiap pernyataan dilengkapi empat pilihan jawaban yaitu sangat setuju 

(SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Pilihan jawaban 

netral (ragu-ragu) tidak digunakan untuk menghindari jawaban aman dan mendorong 

siswa untuk melakukan keberpihakan jawaban (Sukardi, 2013). Skala ini diberikan 
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kepada siswa sesudah seluruh pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan. Pemberian 

skor skala self-confidence untuk setiap pilihan jawaban pernyataan positif berturut-

turut 4,  3, 2, 1 dan sebaliknya 1, 2, 3, 4 untuk jawaban pernyataan negatif (Sumarmo 

& Hendriana, 2018). 

Data skala self-confidence yang diperoleh dalam penelitian berupa data ordinal. 

Kemudian dari data ordinal dirubah menjadi interval dengan langkah analisis sebagai 

berikut: 

a. Membuat tabel skor hasil skala self-confidence pada kelas Situation Based 

Learning (SBL) dan kelas Discovery Learning (DL)  

b. Mentransformasi data self-confidence yang semula berskala ordinal menjadi 

interval dengan bantuan Method of Succesive Interval (MSI). 

c. Jika setiap data/respons siswa sudah ditransformasikan, maka data self-confidence 

matematis dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan skor angket siswa. 

Kemudian diubah ke dalam presentase dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 × 100% 

d. Analisis data skor angket self-confidence dapat ditentukan dengan menggunakan 

hasil persentase diolah sama seperti pengolahan data tes kemampuan pemecahan 

masalah matematis. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 3: 

“Terdapat perbedaan pencapaian self-confidence matematis antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran Situation Based Learning (SBL) dan siswa yang 

memperoleh pembelajaran Discovery Learning (DL)” 

H0: 𝜇𝑆𝐵𝐿 = 𝜇𝐷𝐿  

H1: 𝜇𝑆𝐵𝐿 ≠ 𝜇𝐷𝐿  

Keterangan:  

𝜇𝑆𝐵𝐿 : Rata-rata pencapaian self-confidence siswa yang memperoleh model 

pembelajaran SBL 
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𝜇𝐷𝐿 : Rata-rata pencapaian self-confidence siswa yang memperoleh  model 

pembelajaran DL 

Dengan kriteria pengujian 

a) Jika nilai signifikan < 𝛼, maka 𝐻𝑜 ditolak 

b) Jika nilai signifikan ≥ 𝛼, maka 𝐻𝑜 diterima 

3.5.4 Analisis Data Kualitatif 

Miles dan Huberman (1994) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data penelitian ini sebagai berikut: 

1. Triangulasi adalah pendekatan multimode yang dilakukan peneliti saat 

mengumpulkan dan menganilisis data upaya mengecek kebenaran data dari sudut 

pandang yang berbeda. Triangulasi pada penelitian ini merupakan triangulasi 

sumber data yang disesuaikan dengan hasil tes dan wawancara. Tujuannya, agar 

diperoleh kesejajaran berbagai sumber mengenai hasil penelitian, sehingga 

perumusan kesimpulan lebih valid dan dapat menguatkan argumen. 

2. Reduksi data, yaitu tahapan memilih, memusatkan, menyederhanakan, 

mengabstraksi, dan mentransformasi data hasil catatan selama di lapangan (Miles 

dan Huberman, 1994). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan 

analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan 

melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. 

3. Kemudian penyajian data pada penelitian kualitatif umumnya berupa rangkaian 

kalimat bentuk narasi (Wiersma, 1991), sehingga penelitian ini juga menyajikan 

data secara garis besar dalam bentuk narasi. 

 Selain itu, analisis data kualitatif pada penelitian ini diantaranya adalah data hasil 

observasi yang dianalisis adalah aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran 

berlangsung yang kemudian dirangkum dalam suatu lembar observasi. Data tersebut 

tidak dianalisis secara statistik, tetapi hasilnya digunakan sebagai suatu penunjang 
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informasi tentang temuan yang diperoleh secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian 

data hasil wawancara yang lain yang juga dinalisis adalah tetang respon siswa 

terhadap pembelajaran yang berlangsung, serta respons siswa terhadap angket dan tes 

yang telah diisi. Data hasil wawancara tidak akan dianalisis secara statistik, namun 

hasilnya digunakan untuk menunjang informasi lebih dalam tentang temuan yang 

diperoleh. 

3.6 Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan penyusunan perangkat pembelajaran berupa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) baik yang menggunakan model 

pembelajaran situation based learning maupun pembelajaran konvensional. 

Kemudian setelah itu dilakukan penyusunan instrumen, yaitu instrumen tes 

kemampuan pemecahan masalah matematis dan angket mengenai self confidence 

yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Agar kualitas dari instrumen 

baik maka seluruh instrumen diuji validasnya. Sedangkan untuk istrumen tes 

kemampuan pemecahan masalah diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran 

soal dan daya pembeda. Tahap selanjutnya adalah menentukan dua kelas yang 

akan digunakan sebagai kelas eksperimen 1 (SBL) dan kelas eksperimen 2 (DL).  

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan memberikan pretes kepada kedua kelas 

eksperimen untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

Kemudian dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

situation based learning pada kelas eksperimen 1 dan pembelajaran discovery 

learning pada kelas eksperimen 2. Setelah masing-masing kelas tersebut diberi 

perlakuan, tahap selanjutnya adalah memberikan postes. 

3. Tahap Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis berdasarkan 

langkah yang telah dipaparkan sebelumnya, baik data yang diperoleh dari hasil tes 
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kemampuan pemecahan masalah maupun dari skala angket self-confidence. 

Setelah mendapatkan skor dari hasil tes tersebut maka selanjutnya dilakukan 

wawancara sebagai lanjutan untuk kemudian di analisis kembali sehingga 

mendapatkan deskripsi dari  kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

4. Tahap Kesimpulan 

Tahap terakhir penelitian ini adalah pembuatan kesimpulan terhadap hipotesis 

yang diajukan dan deskripsi tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. 


	3.4.1 Tes kemampuan pemecahan masalah matematis

