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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Disain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Peneliti tidak melakukan pengelompokan ulang subjek secara acak, 

kelompok subjek telah terbentuk dengan masing-masing jadwal pelajaran yang 

telah ditentukan dari pihak sekolah. Apabila peneliti melakukan random pada 

subjek, maka sistem pembelajaran di sekolah juga akan kacau, sehingga peneliti 

akan menerima keadaan kelompok seadanya (Ruseffendi, 2010). 

Dalam penelitian terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas penelitian adalah pembelajaran berbasis-masalah (PBM), 

sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis matematis. 

Penelitian ini akan melihat sejauh mana PBM dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa, yaitu dengan membandingkan hasil uji perbedaan 

rata-rata skor n-gain yang diperoleh dari nilai pretes dan postes antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Kelompok eksperimen adalah kelompok siswa yang memperoleh PBM, 

sedangkan kelompok kontrol memperoleh pembelajaran konvensional (PK). 

Untuk mengetahui efektivitas kedua pembelajaran, tes dilakukan dua kali pada 

masing-masing kelompok yaitu sebelum proses pembelajaran yang disebut 

dengan pretes, dan sesudah proses pembelajaran yang disebut postes. Dengan 

demikian, disain penelitian ini adalah disain kelompok kontrol non-ekivalen yaitu 

sebagai berikut (Ruseffendi, 2010). 

O X O 

O  O 

Keterangan : 

O : pretes dan postes kemampuan dan disposisi berpikir kritis matematis. 

X1 : pembelajaran berbasis-masalah (PBM). 

Untuk mengetahui berhasil tidaknya perlakuan pembelajaran yang 

diimplementasikan, yaitu dengan membandingkan antara skor postes dengan skor 
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pretes siswa kelompok PBM, kemudian membandingkan pula dengan hasil postes 

yang diperoleh siswa kelompok pembelajaran konvensional (PK). Pretes terlebih 

dahulu diberikan sebelum pelaksanaan pembelajaran diimplementasikan pada 

masing-masing kelompok, dengan tujuan mengukur pengetahuan awal yang 

dimiliki siswa. Postes merupakan penilaian akhir setelah program selesai. Akan 

tetapi, ada kemungkinan skor postes lebih baik daripada skor pretes bukan 

dikarenakan perlakuan, yaitu karena masalah lain seperti lebih mengenal ciri 

karakteristik soal sehingga mudah untuk mengerjakannya. 

Karena keterbatasan penulis, maka permasalahan lain yang mempengaruhi 

dalam penelitian ini dieliminasikan. Dalam arti, penulis tidak memperhatikan 

faktor-faktor tersebut, penulis hanya mengasumsikan bahwa peningkatan 

kemampuan dan disposis berpikir kritis matematis siswa dikarenakan efek dari 

perlakuan yang diberikan. Perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis 

diketahui dari hasil uji perbedaan rata-rata antara skor kelompok eksperimen dan 

kontrol, kemudian membandingkan hasil uji dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. 

Artinya, peluang diterima secara kebetulan untuk PBM dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis lebih baik daripada PK kurang dari 5%. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa di satu SMA Negeri di 

Tanjungpandan Bangka Belitung tahun pelajaran 2012/2013, yang menjadi 

sampel adalah siswa kelas X sebagai subjek penelitian. Sampel penelitian diambil 

secara purposive, dikarenakan tidak memungkinkan untuk melakukan 

pengelompokan secara random pada siswa-siswa ke dalam kelompok-kelompok 

baru, dan terpilih sebanyak dua kelas dari banyaknya kelas yang ada di SMA 

Negeri tersebut. Alasan peneliti memilih subjek penelitian dikarenakan : 

1. Penetapan siswa SMA kelas X sebagai sampel karena kesesuaian pada materi 

belajar yang akan diteliti. Materi belajar matematika yaitu trigonometri pada 

semester genap. Oleh karena materi ini baru pertama kali diperkenalkan pada 

siswa, sehingga menuntut siswa untuk mampu memahami konsep-konsepnya. 

Lebih lanjut, siswa akan dibelajarkan menganalisis dan mengevaluasi serta 
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memberikan kesimpulan dari proses pembuktian pada sub-materi identitas 

trigonometri, sehingga akan terjadi proses pengembangan dan peningkatan 

pada kemampuan berpikir kritisnya. 

2. Pemilihan sekolah yang berada di Tanjungpandan Bangka Belitung dilakukan 

karena peneliti mengharapkan kepada siswa di sekolah tersebut untuk 

melakukan pengembangan pada pola pikir mereka dalam memecahan masalah 

matematis dengan berbagai cara untuk memecahkannya disertai pemahaman 

mereka pada materi-materi pelajaran. 

3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa merupakan tantangan dalam 

penelitian, karena pembelajaran klasikal (konvensional) hanya menekankan 

pada pengerjaan soal berdasarkan contoh saja. Hal ini akan dijadikan landasan 

untuk meneliti kemampuan berpikir kritis matematis siswa, yang diasumsikan 

mengalami perbedaan peningkatan apabila siswa diberikan PBM. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Untuk mengumpulkan data kuantitatif yang akan menghasilkan jawaban 

dari rumusan dan hipotesis  penelitian ini,  maka dibuatlah seperangkat instrumen. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa tes kemampuan dan skala 

disposisi berpikir kritis matematis. 

1. Tes kemampuan berpikir kritis matematis 

Tes kemampuan berpikir kritis dibuat dalam bentuk uraian, karena bentuk 

uraian cocok untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Tes disusun sesuai kisi-

kisi berdasarkan masing-masing indikator. Sebagian tes hasil modifikasi dari 

Syaban (2008). Tes terdiri dari pretes dan postes. Soal pretes dan postes dibuat 

relatif sama. Pretes dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal tiap kelompok, 

dan digunakan sebagai tolak ukur peningkatan kemampuan sebelum 

mengimplementasikan PBM. Postes untuk menilai kemampuan siswa sebagai 

efek dari perlakuan penelitian, juga sebagai bentuk peningkatan yang berbeda 

secara signifikan atau tidak. 

Tes diberikan pada setiap kelompok siswa. Setelah pretes dan postes 

dilakukan, tahap selanjutnya yaitu menentukan pedoman penskoran. Teknik yang 
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digunakan untuk pedoman penskoran yaitu seperti yang diusulkan Hancock 

(Prabawati, 2011) sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Pedoman Pemberian Skor Tes Kemampuan Berpikir Kritis 
 

Keterangan jawaban Skor 

1. Jawaban lengkap dan benar untuk pernyataan yang diberikan. 

2. Ilustrasi keterampilan pemecahan masalah, penalaran, dan 

komunikasinya sempurna. 

3. Jika jawaban terbuka, semua jawaban benar. 

4. Pekerjaannya ditunjukan atau dijelaskan secara detail. 

5. Memuat sedikit kesalahan. 

4 

1. Jawaban benar untuk masalah yang diberikan. 

2. Illustrasi keterampilan pemecahan masalah, penalaran dan komunikasi 

baik. 

3. Jika jawaban terbuka, banyak jawaban yang benar. 

4. Pekerjaannya ditunjukkan atau dijelaskan. 

5. Memuat beberapa kesalahan dalam penalaran matematis. 

3 

1. Beberapa jawaban dari pertanyaan tidak lengkap. 

2. Illustrasi keterampilan pemecahan masalah, penalaran dan 

komunikasinya cukup. 

3. Kekurangan dalam berpikir tingkat tinggi terlihat jelas. 

4. Penyimpulan terlihat tidak akurat. 

5. Muncul beberapa keterbatasan dalam pemahaman matematis. 

6. Banyak kesalahan dari penalaran matematis yang muncul. 

2 

1. Muncul masalah dalam meniru ide matematika tetapi tidak 

dikembangkan. 

2. Keterampilan pemecahan masalah, penalaran atau komunikasi kurang. 

3. Banyak kesalahan perhitungan yang muncul. 

4. Terdapat sedikit pemahaman matematis yang diilustrasikan. 

5. Siswa jarang mencoba beberapa hal. 

1 

1. Keseluruhan jawaban tidak ada atau tidak nampak. 

2. Tidak muncul keterampilan pemecahan masalah, penalaran atau 

komunikasi. 

3. Pemahaman matematisnya sama sekali tidak muncul. 

4. Terlihat jelas bluffing (mencoba-coba, menebak). 

5. Tidak menjawab semua kemungkinan yang diberikan. 

0 

 

Tes kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan mengikuti indikator 

seperti yang tercantum dalam definisi operasional yang dikemukakan pada bagian 

sebelumnya yaitu diantaranya: (1) membedakan antara sesuatu atau data yang 

relevan dan yang tidak relevan, (2) menarik pertimbangan yang bernilai,            
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(3) menganalisis dan mengevaluasi asumsi, (4) membuat deduksi, (5) membuat 

generalisasi. 

a) Uji Validitas Tes 

1) Validitas Isi dan Validitas Muka 

Instrumen tes kemampuan berpikir kritis dikonsultasikan pada dosen 

pembimbing untuk mengetahui validitas isi dan validitas muka, yaitu berkenaan 

dengan ketepatan alat ukur pada materi yang diujikan, tujuan yang ingin dicapai, 

kesesuaian antara indikator dan butir soal, serta kejelasan bahasa/redaksional atau 

gambar/representasi dalam soal. 

2) Validitas Empirik 

Tes awal (pretes) dan tes akhir (postes) yang digunakan pada penelitian ini 

perlu dilakukan uji validitas. Tes dinyatakan valid apabila mengukur apa yang 

semestinya harus diukur. Perhitungan validitas butir soal akan dilakukan dengan 

rumus korelasi product moment (Arikunto, 2008; Ruseffendi, 1991) yaitu: 
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Keterangan 

xy
r  : Koefisien validitas. 

N : Banyaknya peserta tes. 

X : Nilai masing-masing butir soal. 

Y : Nilai total. 

Untuk menguji signifikansi setiap koefisien korelasi yang diperoleh, 

digunakan uji-t (Sudjana, 2005), dengan   adalah jumlah subjek (testee) dan   

adalah koefisien korelasi (
xy

r ) dengan rumus sebagai berikut: 

21

2

r

nr
t




  

Setelah dihitung, maka diperoleh nilai         untuk masing-masing butir 

tes kemampuan berpikir kritis. Menurut Arikunto (2008), ada dua cara 

menafsirkan koefisen validitas, yaitu: (1) melihat harga   dan diinterpretasikan 

menurut Tabel kriteria Guilford, dan (2) mengkonsultasikan ke Tabel harga kritis 
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  sehingga dapat diketahui signifikansinya, jika         lebih besar dari nilai t 

harga kritis, maka dinyatakan tidak signifikan (tidak valid), dan begitu juga 

sebaliknya. Koefisien validitas tiap butir tes dan skala diinterpretasi menurut 

kriteria Guilford yang dinyatakan pada Tabel berikut (Arikunto, 2008; Suherman, 

2003). Dalam hal ini 
xy

r  diartikan sebagai koefisien validitas. 

Tabel 3.2 

Interpretasi Koefisien Validitas 
 

Koefisien Validitas Interpretasi 

00,190,0  xyr  Sangat tinggi 

90,070,0  xyr  Tinggi 

70,040,0  xyr  Sedang 

40,020,0  xyr  Rendah 

20,000,0  xyr  Sangat rendah 

00,0xyr
 Tidak valid 

 

Dengan menggunakan taraf signifikansi       , dan       diperoleh 

harga             , sebagai   pembanding untuk menyatakan dan membuat 

kesimpulan valid atau tidaknya suatu butir tes berdasarkan penafsiran harga 

koefisien validitas. Hasil perhitung koefisien validitas beserta interpretasinya 

terangkum dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

 

No. Butir                        Keterangan Interpretasi 

1             

      

Valid Sedang 

2             Valid Sedang 

3             Valid Sedang 

4              Valid Tinggi 

5             Valid Tinggi 

6             Valid Sedang 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas tes kemampuan berpikir kritis 

dalam Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir tes kemampuan 

yang berjumlah enam dinyatakan valid, karena nilai atau harga         untuk tiap 
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butir soal lebih dari harga       . Ujicoba tes kemampuan berpikir kritis ini 

dilakukan pada 26 siswa di salah satu sekolah menengah yang berada di kota 

Bandung. 

b) Uji Reliabilitas Tes 

Setelah tes diuji validitas tiap item, kemudian dilanjutkan dengan uji 

reliabilitas pada seluruh item tes yang telah dinyatakan valid. Reliabilitas sama 

dengan konsistensi atau keajegan. Suatu alat ukur dikatakan reliabel bila alat ukur 

tersebut konsisten atau stabil. Artinya, jika instrumen digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama pula. 

Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach (Ruseffendi, 2010).   

























2

2

11
1

1
t

b

k

k
r





 

Keterangan 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyak butir soal 


2

b
  : jumlah variansi skor tiap item 

2

t  : variansi skor total 

Tes yang dinyatakan valid, sebelum digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis siswa kelompok eksperimen dan kontrol dalam 

penelitian, maka kembali dikumpulkan untuk diuji reliabilitasnya. Tingkat 

reliabilitas dari soal ujicoba didasarkan pada klasifikasi Guilford (Suherman, 

2003; Ruseffendi, 1991; Ruseffendi, 2010), yaitu sebagai berikut 

Tabel 3.4 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

 

Koefisien Reliabilitas Interpretasi 

00,190,0 11  r  Sangat tinggi 

90,070,0 11  r  Tinggi 

70,040,0 11  r  Sedang 

40,020,0 11  r  Rendah 

20,000,0 11  r  Sangat rendah 
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Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh koefisien reliabilitas tes 

kemampuan berpikir kritis sebesar       yang berarti soal-soal dalam tes yang 

diujicobakan memiliki reliabilitas sedang. Karena nilai koefisien reliabilitas tes 

kemampuan berpikir kritis berpikir kritis lebih dari nilai kritisnya, maka tes 

tersebut dinyatakan reliabel, dan interpretasinya berada pada klasifikasi sedang. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. 

c) Uji Tingkat Kesukaran Tes 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Bilangan yang menunjukkan derajat kesukaran suatu butir soal disebut 

indeks kesukaran (Difficulty Index) (Suherman, 2003). Indeks kesukaran biasa 

disebut juga dengan tingkat kesukaran atau taraf kesukaran, yaitu perbandingan 

antara banyaknya siswa yang menjawab benar suatu nomor tes dengan banyaknya 

siswa yang menjawab tes nomor tersebut. Skor indeks kesukaran yaitu antara nol 

sampai dengan satu. Apabila soal tersebut dinyatakan sukar, maka indeks atau 

tingkat kesukarannya semakin mendekati satu. Langkah-langkah menghitung 

koefisien indeks kesukaran, dapat dilakukan sebagai berikut (Ruseffendi, 1991): 

a. Mengurutkan skor-skor mulai dari yang tertinggi. 

b. Pisahkan 27,5% skor tertinggi sebagai kelompok atas dan 27,5% skor terendah 

sebagai kelompok bawah. 

c. Untuk tiap butir soal dalam tiap kelompok, hitung jumlah skor kelompok atas 

disebut 
A

S dan hitung jumlah skor kelompok bawah disebut 
B

S . 

Perhitungan koefisien indeks kesukaran untuk soal uraian menggunakan 

rumus sebagai berikut (Sumarmo, 2010): 

A

BA

J

SS
IK

2


  

Keterangan: 

IK : indeks kesukaran. 

A
S  : jumlah skor siswa kelompok atas suatu butir. 

B
S  : jumlah skor siswa kelompok bawah suatu butir. 

A
J  : jumlah skor ideal suatu butir. 
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Tingkatan klasifikasi yang banyak digunakan untuk menginterpretasi 

koefisien indeks kesukaran hasil perhitungan menurut analisis skor dari jawaban 

siswa berdasarkan pembagian kelompok atas dan kelompok bawah, dinyatakan ke 

dalam kriteria sebagai berikut (Suherman, 2003) 

Tabel 3.5 

Klasifikasi Koefisien Indeks Kesukaran 

 

Koefisien Indeks Kesukaran Klasifikasi 

IK = 1,00 Soal terlalu mudah 

0,70 ≤  IK < 1,00 Soal mudah 

0,30 ≤  IK < 0,70 Soal sedang 

0,00 <  IK < 0,30 Soal sukar 

IK = 0,00 Soal sangat sukar 

 

Perhitungan indeks kesukaran dilakukan pada skor kemampuan berpikir 

kritis matematis menggunakan aplikasi komputer yaitu software Anates Uraian. 

Dari hasil perhitungan indeks kesukaran setiap butir soal diperoleh hasil seperti 

tampak pada Tabel 3.6 di bawah. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

Tabel 3.6 

Hasil Analisis Indeks Kesukaran Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

 

No Butir IK Keterangan 

1       Sedang 

2       Sedang 

3       Sukar 

4       Sukar 

5       Sangat Sukar 

6       Sangat Sukar 

 

d) Uji Daya Pembeda Tes 

Daya pembeda adalah kemampuan butir soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai atau siswa yang berkemampuan tinggi (kelompok unggul) 

dengan siswa yang kurang pandai atau siswa yang berkemampuan rendah 

(kelompok asor) (Suherman, 2003). Daya pembeda biasa disebut juga dengan 

indeks diskriminasi, yaitu korelasi antara skor jawaban untuk suatu butir soal 
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dengan skor jawaban untuk seluruh soal. Langkah-langkah yang digunakan untuk 

menganalisis koefisien daya pembeda sama persis seperti langkah-langkah untuk 

analisis koefisien indeks kesukaran. Beberapa pakar memberikan rumus 

perhitungan untuk menganalisis daya pembeda, hasil perhitungan menggunakan 

masing-masing rumus yang diberikan pakar-pakar evaluasi hasil belajar akan 

menghasilkan penaksiran angka yang sama. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung koefisien daya pembeda setiap butir soal adalah sebagai berikut 

(Sumarmo, 2010): 

A

BA

J

SS
DB


  

Keterangan : 

DB : Daya pembeda. 

A
S  : jumlah skor siswa kelompok atas suatu butir. 

B
S  : jumlah skor siswa kelompok bawah suatu butir. 

A
J  : jumlah skor ideal suatu butir. 

Adapun kriteria pengklasifikasian yang banyak digunakan sebagai 

ketentuan untuk menafsirkan koefisien daya pembeda tiap butir soal adalah 

sebagai berikut (Suherman, 2003) 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Koefisien Daya Pembeda 
 

Koefisien Daya Pembeda Klasifikasi 

0,70 < DB ≤ 1,00 Sangat baik 

0,40 <  DB ≤ 0,70 Baik 

0,20 <  DP ≤ 0,40 Cukup 

0,00 <  DB ≤ 0,20 Jelek 

DB ≤ 0,00 Sangat jelek 

 

Perhitungan analisis daya pembeda tes kemampuan berpikir kritis 

matematis dengan menggunakan bantuan software Anates Uraian. Rekapitulasi 

hasil analisis daya pembeda tes yang berbentuk soal uraian dapat dilihat pada 

Tabel 3.8 di bawah, sedangkan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran B. 
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Tabel 3.8 

Hasil Analisis Daya Pembeda Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

 

No Butir DP Keterangan 

1 0,428 Baik 

2 0,500 Cukup 

3 0,476 Baik 

4 0,428 Cukup 

5 0,214 Cukup 

6 0,238 Cukup 

 

2. Skala disposisi berpikir kritis matematis 

Skala disposisi berpikir kritis merupakan data yang diperoleh dari hasil 

pemberian seperangkat pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden. Tujuan 

digunakan yaitu untuk mendapatkan respon siswa pada kegiatan atau pendapat 

tentang bagaimana siswa bertanya, memahami, menggunakan sumber belajar, 

mencari berbagai alternatif, bersikap terbuka, mengambil posisi dan bertindak 

cepat, memberi pandangan terhadap sesuatu, memanfaatkan cara berpikir orang 

lain yang kritis, dan sikap sensitif terhadap perasaan orang lain. Skala yang 

digunakan terdiri dari 37 item pernyataan, yang merupakan adopsi dan modifikasi 

dari skala disposisi berpikir kritis Sumarmo,dkk. (2012). 

Skala disposisi berpikir kritis adalah model Likert. Skala Likert disusun 

dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh derajat penilaian siswa yang 

tersusun secara bertingkat ke dalam empat kategori, yaitu sering sekali (Ss), sering 

(Sr), jarang (Jr), dan jarang sekali (Js). Untuk menghindari pernyataan ragu-ragu 

siswa pada suatu kegiatan dan pendapat, maka boleh tidak menggunakan kategori 

Kd (kadang-kadang) (Arikunto, 2006). Pemberian skor skala diposisi berpikir 

kritis yang sering dipakai dalam mentransfer data kuantitatif menjadi data 

kualitatif untuk setiap pilihan dari pernyataan positif berturut-turut 4, 3, 2, 1, dan 

sebaliknya 1, 2, 3, 4 untuk pernyataan negatif. 

Skor ideal digunakan sebagai pertimbangan menentukan kategori disposisi 

berpikir kritis. Batas minimal kategori tinggi adalah 70% dari skor ideal, minimal 

untuk kategori sedang adalah 56%, dan kurang dari itu adalah kategori rendah 

(Sumarmo, dkk., 2012), sehingga diperoleh kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 

Kriteria Kategori Disposisi Berpikir Kritis 

 

Skor Kategori 

Skor  73 Tinggi 

58  Skor  72 Sedang 

Skor  58 Rendah 

 

Dari skala disposisi berpikir kritis, diperoleh data hasil penyebaran angket 

yang berasal dari kelompok eksperimen dan kontrol. Data yang diperoleh tersebut 

merupakan derajat pilihan masing-masing siswa terhadap empat kategori 

mengenai suatu pernyataan yang memuat indikator disposisi berpikir kritis. 

a) Uji Validitas Skala 

Sebelum skala digunakan untuk penelitian, perangkat tersebut terlebih 

dahulu diuji coba. Setelah uji coba, dilanjutkan dengan tahap analisis data. Data 

skala disposisi berpikir kritis dianalisis untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

saja. Menurut Sumarmo (2010), butir skala sikap (disposisi berpikir kritis) yang 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian diseleksi menggunakan seleksi butir 

skala sikap dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan skot tiap subjek 

2) Menentukan kelompok tinggi dan kelompok rendah (sekitar 27% - 30%) 

3) Menentukan mean skor kelompok tinggi (
T

X ) dan kelompok rendah (
R

X ). 

4) Menentukan varians kelompok tinggi (
2

T
S ) dan kelompok rendah (

2

R
S ). 

5) Menghitung nilai t dengan rumus sebagai berikut: 

R

R

T

T

RT

n

S

n

S

XX
t

22




  

Validitas butir skala diestimasi dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan nilai       . Jika         lebih besar dari nilai       , maka butir skala sikap 

tersebut mempunyai validitas yang baik sehingga dapat digunakan. Dengan 

menggunakan taraf signifikansi       , dan      diperoleh harga        

     , sebagai   pembanding untuk menyatakan kesimpulan valid atau tidaknya 
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suatu butir skala berdasarkan penafsiran harga koefisien validitas. Hasil perhitung 

koefisien validitas beserta interpretasinya terangkum dalam Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Skala Disposisi Berpikir Kritis 

 

No. 

Butir 
        Ket. 

No. 

Butir 
        Ket. 

No. 

Butir 
        Ket. 

1       TV 14       V 27       V 

2       V 15       V 28       V 

3        TV 16        TV 29       TV 

4       V 17       V 30       TV 

5       V 18       V 31       V 

6       V 19       TV 32       V 

7       V 20       V 33       V 

8       V 21       V 34       V 

9       V 22       TV 35       V 

10       V 23       V 36       V 

11        TV 24       TV 37       V 

12       V 25       TV    

13       V 26       TV    

Catatan: V=Valid, dan TV=Tidak Valid 

 

Hasil perhitungan uji validitas butir skala disposisi berpikir kritis diperoleh 

26 skala yang valid dari 37 skala yang diujicobakan, berarti ada 11 skala yang 

tidak valid. Ujicoba skala disposisi berpikir kritis ini dilakukan pada 25 siswa di 

salah satu sekolah menengah yang berada di kota Bandung. Kemudian dengan 

skala yang sama dilakukan observasi untuk uji validitas pada 29 siswa di salah 

satu sekolah menengah yang berada di kota Tanjungpandan Belitung. 

b) Uji Reliabilitas Skala 

Setelah dilakukan uji validitas pada tiap item skala maka dilanjutkan 

dengan uji reliabilitas pada seluruh item yang telah dinyatakan valid. Reliabilitas 

sama dengan konsistensi atau keajegan. Skala dikatakan reliabel bila alat ukur 

tersebut konsisten atau stabil. Dengan kata lain, jika instrumen digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, maka akan menghasilkan data 

yang sama pula. 

Interpretasi koefisien reliabilitas skala yang diujicoba, didasarkan pada 

klasifikasi menurut Guilford (Suherman, 2003), yaitu pada Tabel 3.11. 
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Tabel 3.11 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

 

Koefisien Reliabilitas Interpretasi 

00,190,0 11  r  Sangat tinggi 

90,070,0 11  r  Tinggi 

70,040,0 11  r  Sedang 

40,020,0 11  r  Rendah 

20,000,0 11  r  Sangat rendah 
 
Skala disposisi berpikir kritis merupakan angket skala sikap model likert. 

Sebelum mengetahui dimana klasifikasi reliabilitas dalam kriteria tersebut 

berdasarkan koefisiennya, terlebih dahulu menghitung koefisien reliabilitas skala 

yang diestimasi dengan teknik paruhan (nomor ganjil dan nomor genap) 

menggunakan korelasi product moment. Hasil perhitungan koefisien reliabilitas 

skala teknik paruhan dikoreksi menggunakan rumus sebagai berikut (Ruseffendi, 

1991; Ruseffendi, 2005; Arikunto 2008). 

b

b

r

r
r




1

2
11

 

Keterangan 

11
r  : Koefisien reliabilitas instrumen 

b
r  : Koefisien korelasi belahan ganjil-genap skala 

Skala yang akan diukur dalam penelitian ini, dan yang dinyatakan valid, 

maka kembali dikumpulkan untuk diuji reliabilitasnya. Setelah dilakukan 

perhitungan, maka diperoleh koefisien reliabilitas skala yang diestimasi dengan 

teknik paruhan (nomor ganjil dan nomor genap) sebesar      , sehingga hasil 

koreksi koefisien reliabilitas skala disposisi berpikir kritis teknik paruhan 

diketahui sebesar      , berarti skala yang diujicoba memiliki nilai reliabilitas 

yang termasuk ke dalam klasifikasi sedang. 

3. Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selain skor kemampuan dan 

disposisi berpikir kritis matematis siswa, juga diperoleh hasil observasi aktivitas 
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siswa dan guru selama proses pembelajaran untuk tiap kali pertemuan 

menggunakan lembar observasi. Lembar observasi ini berupa hasil pengamatan 

tentang jalannya pembelajaran yang sedang berlangsung pada suatu waktu, 

sehingga dapat diketahui aspek-aspek apa yang harus diperbaiki/ditingkatkan 

untuk tahapan pembelajaran selanjutnya. Lembar observasi akan menghasilkan 

informasi langsung mengenai aktivitas kelas. 

Observasi ditujukan kepada kelas yang menyelenggarakan PBM. 

Observasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kegiatan siswa dan 

guru selama berlangsungnya pembelajaran, menurut Ruseffendi (2010) observasi 

pada hal-hal tertentu lebih baik dari cara lapor diri (skala sikap) karena observasi 

melihat aktivitas dalam keadaan wajar. Dalam penelitian biasanya siswa diberikan 

angket untuk mengukur skala sikap siswa, seperti sikap terhadap pembelajaran 

yang diterapkan, sikap siswa terhadap matematika, dan sikap siswa terhadap soal-

soal kemampuan yang akan diukur. Mengukur skala sikap dengan menggunakan 

angket ini tidak lebih baik daripada pengumpulan data menggunakan lembar 

observasi, tetapi hanya untuk hal-hal tertentu saja, itu merupakan maksut dari 

kutipan di atas. 

 

D. Analisis Data 

 Setelah data hasil penelitian terkumpul sesuai kebutuhan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan, yang diantaranya yaitu data pretes dan postes 

kemampuan berpikir kritis matematis serta data preskala dan posskala disposisi 

berpikir kritis matematis, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan teknik analisis 

sebagai berikut 

1. Perhitung statistik deskriptif  

Analisis data deskriptif hasil pretes, postes, dan n-gain terdiri dari nilai 

rata-rata, dan deviasi standar (simpangan baku). 

2. Perhitungan n-gain 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa yang diberikan PBM lebih baik daripada siswa dengan PK, terlebih dahulu 

dihitung n-gain melalui skor hasil pretes dan postes dengan rumus sebagai berikut 
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pretesskor  - idealskor 

pretesskor  - postesskor 
g  

Setelah skor n-gain dihitung, kemudian dikelompokan ke dalam tiga 

tingkatan kategori berdasarkan Hake (1999), yaitu seperti pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12 

Kriteria Indeks Gain 

 

Skor Gain Kategori 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

 

Skor n-gain merupakan metode yang baik untuk menganalisis peningkatan 

antara hasil pretes dan postes, karena peningkatan dari skor 6 menjadi 9 berbeda 

dengan peningkatan dari skor 4 menjadi 7. Skor n-gain merupakan indikator yang 

baik untuk menunjukkan tingkat keefektifan pembelajaran. 

3. Uji Normalitas Distribusi 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah data kedua 

kelompok sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. 

Istilah distribusi normal hanya dapat berlaku untuk seluruh nilai dalam polulasi 

dimana sampel data tersebut diambil, jadi distribusi normal merupakan 

karakteristik untuk populasi dan bukan untuk karakteristik sampel. Hasil uji 

normalitas bukan sebagai dasar untuk membuat keputusan menggunakan uji 

parametrik atau nonparametrik, tetapi masih banyak pertimbangan lain. Langkah-

langkah perhitungan uji normalitas pada masing-masing skor kemampuan dan 

disposisi berpikir kritis adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis yang diuji 

H0 : Skor berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : Skor berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

b. Kriteria pengujian 

Jika Sig  0,05 maka H0 ditolak. 

Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima. 
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Uji normalitas data skor pretes, postes, dan n-gain pada masing-masing 

kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan uji statistik 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov, karena jumlah sampel dalam penelitian yaitu 

hanya berjumlah 23 siswa kelas kontrol dan 23 siswa kelas eksperimen. Ukuran 

sampel yang kecil tidak memiliki banyak kekuatan untuk mendeteksi 

penyimpangan apabila data yang diperoleh tidak berdistribusi normal. Perhitungan 

uji normalitas distribusi menggunakan bantuan Predictive Analytics software 

(PASW Statistics 18) atau IBM SPSS versi 18.0. 

4. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians skor pretes, postes, dan n-gain kemampuan dan 

disposisi berpikir kritis antara kelompok eksperimen dan kontrol dilakukan untuk 

mengetahui apakah ragam kedua kelompok sampel mempunyai varians yang 

homogen atau tidak. Langkah-langkah perhitungan uji homogenitas varians 

masing-masing skor adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis statistik 

H0 :   
    

  

H1 :   
    

  

Keterangan: 

  
  : varians skor kelompok eksperimen. 

  
  : varians skor kelompok kontrol. 

H0 : varians skor kelompok eksperimen dan kelompok kontrol homogen. 

H1 : varians skor kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak 

homogen. 

b. Kriteria pengujian 

Jika Sig  0,05 maka H0 ditolak. 

Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima. 

Pengujian homogenitas ini dapat dilakukan apabila data yang diuji telah 

memenuhi asumsi statistik yaitu sebaran data berasal dari populasi yang distribusi 

normal. Uji homogenitas menggunakan uji F atau yang biasa dikenal dengan 

Levene test. Angka-angka untuk perhitungan uji F bisa juga diperoleh dari hasil 

analisis varians atau ANOVA. 
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5. Uji Hipotesis 

Analisis data hasil penelitian berikutnya adalah uji hipotesis atau uji 

perbedaaan rata-rata, dengan taraf signifikansi       . Pada uji ini digunakan 

rata-rata skor kelompok siswa yang memperoleh PBM dan kelompok siswa yang 

memperoleh PK. Langkah-langkah perhitungan uji perbedaan dua rata-rata untuk 

analisis skor gain ternormalisasi kemampuan berpikir kritis pada kedua kelompok, 

adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis statistik 

H0 :            

H1 :            

Keterangan: 

     : rata-rata skor kelompok eksperimen. 

      : rata-rata skor kelompok kontrol. 

H0 : rata-rata skor kelompok eksperimen sama dengan kelompok 

kontrol. 

H1 : rata-rata skor kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok 

kontrol. 

b. Kriteria pengujian 

Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak 

Jika Sig  0,05 maka H0 diterima 

Apabila data kedua kelompok berdistribusi normal dengan varians yang 

homogen digunakan statistik uji-t dengan independent-samples t-test. Uji ini 

untuk mengetahui dan memeriksa efektifitas perlakuan yang telah 

diimplementasikan pada sampel penelitian. Rumus uji-t yang digunakan adalah: 
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Keterangan : 

1X  : rata-rata hitung hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen. 

2X  : rata-rata hitung hasil belajar matematika siswa kelas kontrol. 

2

1S  : variansi kelas eksperimen. 

2

2S
 : variansi kelas kontrol. 

1n  : jumlah siswa kelas eksperimen. 

2n  : jumlah siswa kelas kontrol. 
2

XY
S

 : variansi total. 

Perhitungan uji perbedaan rata-rata bergantung pada normalitas distribusi 

dan homogenitas varians kedua kelompok sampel. Jika data kedua kelompok 

berdistribusi normal namun tidak homogen, maka digunakan statistik uji-t dengan 

asumsi varians yang tidak homogen. Rumus yang digunakan adalah: 
































1

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX
t  

Akan tetapi, jika ada data yang tidak berdistribusi normal, pengujiannya 

menggunakan uji nonparametrik, dengan uji statistik yang dipakai adalah uji U 

Mann-Whitney. Uji perbedaan rata-rata antara kedua kelompok ini guna 

menjawab hipotesis penelitian sesuai rumusan masalah.  

6. Uji Asosiasi 

Data kemampuan berpikir kritis matematis merupakan jenis data interval, 

sedangkan data skala disposisi berpikir kritis merupakan jenis data ordinal, 

sehingga analisis asosiasi menggunakan tabel kontingensi antar dua variabel. Uji 

asosiasi digunakan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kemampuan dan 

disposisi berpikir kritis. Uji asosiasi ini digunakan untuk pengujian statistik 

hipotesis penelitian “terdapat asosiasi antara kemampuan dan disposisi berpikir 

kritis matematis siswa yang belajar melalui PBM”.  

Uji asosiasi yaitu menganalisis tabel kontingensi untuk memperoleh 

koefisien kontingensi. Perhitungan asosiasi antara kemampuan dan disposisi 
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berpikir kritis hanya dilakukan pada data postes hasil penelitian di kelas 

eksperimen saja, karena berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

efektivitas PBM. Klasifikasi tinggi, sedang dan rendah pada kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa diperoleh berdasarkan kriteria peningkatan kemampuan 

menurut Hake (1999). Disposisi berpikir kritis matematis siswa diklasifikasikan 

menurut Sumarmo, dkk., (2012). Klasifikasi tinggi, sedang dan rendah pada 

disposisi berpikir kritis matematis tidak didasarkan pada peningkatan dikarenakan 

disposisi berpikir kritis merupakan skala sikap model Likert, dan sikap cenderung 

tidak mudah untuk berubah apalagi dalam jangka waktu yang relatif singkat, 

sehingga semua peningkatan disposisi berpikir kritis siswa berada pada kategori 

yang rendah. 

Koefisien kontingensi adalah jenis korelasi yang termasuk ke dalam 

korelasi nonparametrik, dan merupakan satu-satunya untuk menghitung koefisien 

korelasi data dengan skala nominal (Ruseffendi, 1993). Untuk mengetahui derajat 

asosiasi antara kemampuan dan disposisi berpikir kritis matematis digunakan 

koefisien kontingensi. Adapun penggolongan koefisien kontingensi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.13 

Klasifikasi Koefisien Kontingensi 

 

Koefisien Kontingensi Interpretasi Asosiasi 

0C  Tidak ada 

maks
CC  20,00   Sangat Rendah 

maksmaks
CCC  40,0 20,0   Rendah 

maksmaks
CCC  70,0 40,0   Cukup 

maksmaks
CCC  0,90  70,0   Tinggi 

maksmaks
CCC    90,0   Sangat Tinggi 

maks
CC   Sempurna 

 

Untuk memperoleh nilai 
maks

C menggunakan rumus 
m

m
C

maks

1
 , 

dengan m adalah harga minimum antara banyaknya baris dan banyaknya kolom 

(Sudjana, 2005). Karena pengelompokan kemampuan dan disposisi berpikir kritis 
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berdasarkan tiga kriteria yaitu tinggi, sedang, dan rendah, maka banyaknya baris 

dan banyaknya kolom berjumlah tiga, sehingga diketahui bahwa             

(Sudjana, 2005). Setelah mengetahui derajat asosiasi antara kemampuan dan 

disposisi berpikir kritis, selanjutnya untuk mengetahui signifikan atau tidaknya 

asosiasi antara kemampuan dan disposisi berpikir kritis matematis, maka 

dilakukan uji hipotesis. Hipotesis penelitian yang diuji untuk mengetahui asosiasi 

antara kemampuan dan disposisi berpikir kritis matematis siswa kelompok 

eksperimen yaitu siswa yang belajar melalui PBM adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat asosiasi antara kemampuan dan disposisi berpikir kritis 

matematis siswa yang belajar melalui PBM. 

H1 : Terdapat asosiasi antara kemampuan dan disposisi berpikir kritis 

matematis siswa yang belajar melalui PBM. 

Kriteria pengujian hipotesis statistik uji asosiasi antara kemampuan dan 

disposisi berpikir kritis matematis siswa yang belajar melalui PBM yaitu tolak 

hipotesis nol jika           
 
      , artinya terdapat asosiasi antara kemampuan 

dan disposisi berpikir kritis matematis siswa melalui PBM.  


