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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuasi eksperimen atau 

eksperimen semu.Desain dalam penelitian ini terdiri atas 2 kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.Kelompok eksperimen (kelas 

perlakuan) merupakan kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatanproblem posing dan kelompok kontrol (kelas 

pembanding) adalah kelompok siswa yang pembelajarannya tidak menggunakan 

pendekatanproblem posing (konvensional).Menurut Ruseffendi (2005) desain 

penelitian yang digunakan adalah desain yang menggunakan pretes dan postes 

dengan kelompok-kelompok yang tidak diacak(Desain kelompok kontrol non-

ekivaken). 

Desain penelitian iniberbentuk: 

Kelas eksperimen : O       X       O 

Kelas kontrol  : O                 O      

Keterangan: 

O   : Pre-test danPost-test (tes kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah 

matematis) 

X     : Perlakuan pembelajaran dengan pendekatan problem posing. 

----- : Subjek tidak dikelompokkan secara acak 
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B. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA pada salah 

satu SMAN di kota Padang tahun ajaran 2012/2013.Sedangkan, sampel dalam 

penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling.Penggunaan teknik ini berdasarkan kepada situasi yang peneliti hadapi 

di lapangan.Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat melakukan penelitian 

pada jenjang S1, penentuan kelas sangat bergantung kepada kondisi tempat 

penelitian serta prosedur perizinan.Sehingga dengan memperhatikan kondisi 

tersebut dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 

peneliti memilih teknik purposive sampling.Berdasarkan teknik tersebut diperoleh 

kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen sebanyak 28 orang dan kelas XI IPA 2 

sebagai kelas kontrol sebanyak 30 orang. 

 

C. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: bahan ajar, 

angket tentang sikap, serta  lembar evaluasi.   

1. Bahan Ajar 

Bahan ajar dalam penelitian ini adalah bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika pada kelas eksperimen yang menggunakan pendekatan 

problem posing.Pengembangan bahan ajar ini mengikuti kurikulum yang berlaku 

di lapangan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Peneliti juga 

tetap memakai buku-buku wajib yang digunakan disekolah tersebut ditambah 

dengan buku-buku lain yang menjadi referensi dari peneliti serta instumen-
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instrumen yang terkait dengan penerapan pendekatan problem posing seperti 

lembaran kegiatan problem posing yang mana arahan tentang kegiatan pengajuan 

soal yang akan dilakukan oleh siswa. Hal ini dilakukan agar siswa tetap bisa 

beradaptasi dengan kegiatan yang peneliti lakukan. 

Bahan ajar ini memuat materi-materi matematika yang diajarkan pada 

siswa kelas XI SMA semester 1 dengan menggunakan pendekatan problem posing 

yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan 

masalah matematis siswa. Pokok bahasan dalambahan ajar disusun dalam 6 kali 

pertemuankali pertemuan dengan total 15 jam pelajaran dengan intensitas 

pertemuan 2 kali seminggu dengan rincian 2 atau 3 jam pelajaran setiap 

minggunya. Instrumen bahan ajar secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran A. 

2. Lembar Observasi 

Dalam penelitian ini lembar observasi digunakan untuk mengamati dan 

menelaah setiap aktivitas siswa dalam pembelajaran.Lembar Observasi ini diisi 

oleh pengamat (observer), yaitu guru matematika atau mahasiswa Pendidikan 

Matematika. Lembar observasi terdiri dari item-item yang memuat aktivitas siswa 

yang diharapkan memunculkan sikap positif terhadap pembelajaran. Aktivitas 

siswa yang diamati sebagai berikut: (1) kegiatan siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya pada saat PBM; (2) Kegiatan siswa dalam menyampaikan 

pendapat antara sesama teman dan guru pada saat PBM; (3) Kegiatan siswa dalam 

bekerjasama atau berdiskusi antara sesama teman dan guru pada saat PBM; (4) 

kegiatan siswa dalam mengajukan pertanyaan atau bertanya (kegiatan problem 

posing) antara sesama teman dan guru pada saat PBM; (5) kegiatan dalam 
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menjawab pertanyaan (kegiatan problem posing) antara sesama teman dan guru 

pada saat PBM; (6) Adanya kontribusi siswa dalam mengkonstruksi konsep yang 

dipelajarai selama proses pembelajaran berlangsung.Instrumen lembar observasi 

aktivitas siswa secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran. 

3. Skala Sikap  

Instrumen skala sikap digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

sikap atau pandangan siswa terhadap setiap pernyataan yang diajukan yang 

berkaitan dengan matematika. Sikap yang diamati berupa sikap (a) menunjukkan 

kesukaan terhadap pembelajaran matematika; (b) menunjukkan kesungguhan 

terhadap pelajaran matematika; (c) menunjukkan kesadaran akan manfaat dari 

pembelajaran matematika; (d) menunjukkan kesukaan akan metode pembelajaran 

yang diberikan; (e) menunjukkan manfaat mengikuti pembelajaran matematika 

dengan metode pembelajaran yang diberikan; (f) menunjukkan minat terhadap 

soal yang diberikan; (g) menunjukkan manfaat dari soal-soal yang diberikan. 

Instrumen  skala sikap terhadap matematika  terdiri dari 24 butir 

pernyataan yang diseleksi dari 35 butir pernyataan setelah melakukan validitas isi 

dan muka dengan para ahli dan disesuaikan dengan kondisi subjek penelitian. 

Validitas yang dilakukan terhadap skala sikap siswa terhadap matematika ini 

hanya dilakukan validitas muka dan isi tanpa melakukan uji coba instrumen, 

karena skala sikap ini memuat pernyataan yang berhubungan dengan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan sehingga dikhawatirkan pernyataanya akan 

membingungkan siswa yang belum pernah mengalami pembelajaran dengan 

pendekatan tersebut .Instrumen tersebut diberikan pada kelas eksperimen dan 
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kontrol setelah semua kegiatan pembelajaran berakhir yaitu setelah pretest. Dalam 

hal ini, skala sikap disusun dengan mengacu pada model skala Likert dengan 

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

dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pilihan jawaban netral (ragu-ragu) dalam 

penelitian ini tidak digunakan dengan tujuan untuk menghindari jawaban aman 

dan mendorong siswa untuk melakukan keberpihakan jawaban. Instrumen skala 

sikap siswa terhadap matematika secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 

A.5. 

4. Lembar Evaluasi 

Lembar evaluasi dalam penelitian ini terdiri dari lembar pretes dan postes. 

Lembar pretes dan postes disusun dengan serupa dalam hal komposisi dan bentuk 

soal. Lembar pretes dan postes dirancang serupa karena salah satu tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisa peningkatan belajar siswa.  

Lembar evaluasi dalam penelitian ini terdiri dari tes uraian yang mengukur 

dua kemampuan yaitu kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah 

matematis siswa. Pemilihan tes uraian dalam penelitian ini dimaksudkan agar 

peneliti dapat melihat dan mengungkap kemampuan berpikir logis dan pemecahan 

masalah matematis siswa terhadap materi yang diberikan. 

Untuk mengukur kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah 

matematis siswa, digunakan panduan penskoran yang dijelaskan dalam Tabel 1 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Pedoman Pemberian Skor Soal Berpikir Logis dan Pemecahan Masalah 

Aspek yang 

Diukur 
Indikator Respon siswa terhadap soal Skor 

Kemampuan 

Berpikir 

Logis 

Kemampuan 

memberikan atau 

menambahkan 

serangkaian informasi 

atau kasus yang 

diperlukan untuk 

menyelesaikan soal 

matematika 

Hanya mampu memberikan atau 

menambahkan serangkaian informasi  
1 

Mampu memberikan atau 

menambahkan serangkaian informasi 

dan dapat menyelesaikan 

permasalahan berdasarkan informasi 

yang diberikan walaupun masih salah 

2 

Mampu memberikan atau 

menambahkan serangkaian informasi 

dan dapat menyelesaikan 

permasalahan berdasarkan informasi 

yang diberikan tetapi pembahasan 

belum sempurna 

3 

Mampu memberikan atau 

menambahkan serangkaian informasi 

dengan  benar dan dapat 

menyelesaikan permasalahan 

berdasarkan informasi yang diberikan 

dengan baik dan sempurna 

3 

Kemampuan 

mengidentifikasi dan 

mengkontruksi alasan 

logis dari serangkaiaan 

informasi atau kasus 

yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal 

matematika 

Mampu mengidentifikasi dan 

mengkontruksi alasan logis dari 

serangkaiaan informasi dan dapat 

menyelesikan permasalahan tetapi 

masih salah 

1 

Mampu mengidentifikasi dan 

mengkontruksi alasan logis dari 

serangkaiaan informasi dan dapat 

menyelesikan permasalahan tetapi 

masih belum sempurna 

2 

Mampu mengidentifikasi dan 

mengkontruksi alasan logis dari 

serangkaiaan informasi dan dapat 

menyelesikan permasalahan dengan 

baik dan sempurna 

3 

Kemampuan dalam 

menentukan dan 

membandingkan rasio 

Mampu dalam menentukan dan 

membandingkan rasio tetapi masih 

salah 

1 

Mampu dalam menentukan dan 

membandingkan rasio tetapi kurang 

tepat 

2 
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Mampu dalam menentukan dan 

membandingkan rasio dengan benar 

dan jelas 

3 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

mampu 

membuat/menyusun 

model matematika 

mampu membuat/menyusun model 

matematika tetapi masih salah 
1 

mampu membuat/menyusun model 

matematika tetapi masih kurang tepat 
2 

mampu membuat/menyusun model 

matematika dengan benar 
3 

mampu memilih dan 

menerapkan strategi 

pemecahan masalah 

didalam matematika 

mampu memilih dan menerapkan 

strategi pemecahan masalah tetapi 

masih salah 

1 

mampu memilih dan menerapkan 

strategi pemecahan masalah tetapi 

kurang tepat 

2 

mampu memilih dan menerapkan 

strategi pemecahan masalah dengan 

benar 

3 

mampu menyelesaikan 

model matematika dan 

masalah nyata 

mampu menyelesaikan masalah 

sesuai rencana tetapi salah 
1 

mampu menyelesaikan masalah 

sesuai rencana tetapi kurang tepat 
2 

mampu menyelesaikan masalah 

sesuai rencana dengan benar 
3 

 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mendapatkan soal tes yang baik: 

a. Membuat kisi-kisi tes 

b. Menyusun soal sesuai kisi-kisi tes 

c. Melakukan ujicoba tes. 

d. Memvalidasi tes. 

e. Menentukan Reliabilitas tes 

f. Menentukan daya pembeda dan tingkat kesukaran tes 

g. Menganalisa soal tes dan membuat kesimpulan 

Pengukuran validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran 

soal tes seperti yang dipaparkan sebeluamnya, akan dijelaskan lebih lanjut dalam 
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uraian berikut ini sedangkan kisi-kisi tes dan bentuk tes selengkapnya dapat pada 

Lampiran A.4. 

1. Analisis Validitas Tes 

 Menurut Furchan (2011) validitas suatu tes berhubungan dengan sejauh 

mana suatu instrumen tersebut mampu mengukur apa yang dianggap orang 

seharusnya diukur oleh instrumen tersebut. Dalam penelitian ini, untuk 

memperoleh suatu instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir logis dan 

pemecahan masalah siswa dengan baik dilakukan dengan menggunakan validitas 

teoritik dan validitas empiris 

a. Validitas teoritis 

 Validitas teoritik atau validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi 

menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid 

berdasarkan teori dan aturan yang ada.Pertimbangan terhadap soal tes kemampuan 

berpikir logis dan pemecahan masalah matematis berkenaan dengan validitas 

muka dan validitas isi. 

 Validitas muka dilakukan dengan melihat dari sisi muka atau tampilan dari 

instrumen itu sendiri.Validitas muka dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat apakah kalimat atau kata-kata dari instrumen tes yang digunakan sudah 

tepat dan layak digunakan. 

 Validitas isi berkenaan dengan keshahihan instrumen tes dengan materi 

yang akan ditanyakan, baik tiap butir soal maupun menurut soalnya secara 

keseluruhan (Ruseffendi, 2005). Jadi, validitas isi instrumen tes dalam penelitian 

ini dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi 
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pelajaran yang diajarkan, serta dengan melihat kesesuaian dengan indikator 

kemampuan yang diamati. 

 Validitas muka dan isi dalam penelitian ini dilakukan dengan meminta 

pertimbangan dari pada ahli  yang berkompeten dengan kemampuan dan materi 

yang dipelajari.   

b. Validitas empiris 

Validitas empiris adalah validitas yang menggunakan teknik statistik. 

Untuk menguji validitas empirik dapat digunakan jenis statistika korelasi product-

moment dengan angka kasar (Arifin, 2011) sebagai berikut. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 𝑥𝑦 −  𝑥 𝑦

  𝑛 𝑥2 −   𝑥 2  𝑛 𝑦2 −   𝑦 2 
 

Keterangan:        

𝑟𝑥𝑦 : koofisien korelasi antara variabel  𝑥 dan varibel 𝑦 

𝑛 : jumlah peserta tes 

𝑥 : skor siswa pada tiap butir soal 

𝑦 : skor total 

Dengan mengambil taraf signifikan 0,05, sehingga didapat kemungkinan 

interpretasi: 

(i) Jika 𝑟𝑥𝑦 hitung ≤ 𝑟𝑥𝑦tabel, maka soal tidak valid 

(ii) Jika 𝑟𝑥𝑦 hitung >𝑟𝑥𝑦tabel , maka soal dikatakan valid 

Hasil interpretasi yang berkenaan dengan validitas butir soal dalam 

penelitian ini dinyatakan pada tabel berikut. 
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Tabel 3.2 

Interpretasi Koefisien Korelasi Validitas 

Kategori  rxy Interpretasi 

0,80  <𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60  <𝑟𝑥𝑦≤ 0,80 Tinggi 

0,40  <𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,60 Sedang 

0,20  <𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,40 Rendah 

0,00  ≤𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,20 Sangat rendah 

Sumber :(Arifin, 2011) 

 Pengujuan Validitas tes dilakukan dengan menggunakan bantuan sofware 

Anates V.4 for Windows untuk soal uraian, dengan hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran B. Hasil validitas butir soal kemampuan berpikir logis dan 

pemecahan masalah matematis secara ringkas disajikan pada Tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Butir Soal 

Kemampuan No 

Soal 

Koefisien 

(rxy) 

Kategori Kriteria Kriteria 

validitas 

Berpikir 

Logis 

1 0,417 Sedang - Valid 

2 0,651 Tinggi Signifikan Valid 

3 0,620 Tinggi Signifikan Valid 

4 0,588 Sedang Signifika Valid 

Pemecahan 

Masalah 

1 0,687 Tinggi Signifikan Valid 

2 0,572 Sedang - Valid 

3 0,668 Tinggi Signifikan Valid 

4 0,458 Sedang - Valid 

5 0,601 tinggi Signifikan Valid 

    Catatan: rtabel ( α = 0,05) = 0,349 dengan N=32 

 

2. Analisis Reliabilitas Tes 

Realiabel tes adalah suatu ukuran apakah tes tersebut dapat dipercaya. 

Untuk menentukan reliabilitas tes berbentuk uraian digunakan rumus Cronbach’s 

Alpha  (Arifin, 2011), yaitu: 
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Keterangan: 

 11r  : Indeks reliabilitas 

    n : Banyak soal 

2

i  :Variansi butiran soal 

2

x  :Variansi total 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan tolak ukur dari reliabilitas tes 

tersebut merujuk kepada J.P. Guilford (Ruseffendi, 2005) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Klasifikasi Tingkat Reliabilitas 

Besarnya nilai 11r  Interpretasi 

0,80  < 11r  ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60  < 11r  ≤ 0,80 Tinggi 

0,40  < 11r  ≤ 0,60 Sedang 

0,20  < 11r  ≤ 0,40 Rendah 

0,00  ≤ 11r  ≤ 0,20 Sangat rendah 

 

 Pengujian reliabilitas tes dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

sofware Anates V.4 for Windows untuk soal uraian. Pengambilan keputusan yang 

dilakukan adalah dengan membandingkan rhitung> rtabel maka soal reliabel, 

sedangkan jika rhitung≤ rtabel maka soal tidak reliabel. 

 Maka dengan α = 0,05 dengan banyak peserta berjumlah 32 orang 

diperoleh rtabel  = 0,349 . Hasil reliabilitas tes selengkapnya dapat lilihat pada 

Lampiran B. Berikut disajikan hasil ringkasan reliabiliras tes pada tabel 3.5 

berikut. 
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Tabel 3.5 

Reliabilitas Tes Kemampuan Berpikir Logis Dan Pemecahan Masalah  

Kemampuan rhitung rtabel Kriteria Kategori 

Berpikir Logis  0,41 0,349 reliabel Sedang  

Pemecahan Masalah 0,38 0,349 reliabel Rendah  

  

Hasil analisis pada Tabel 3.5 diatas menunjukkan bahwa soal kemampuan 

berpikir logis dan pemecahan masalah telah memenuhi karakteristik yang 

memadai untuk digunakan dalam penelitian. 

3. Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai dengan yang kurang pandai. Untuk menentukan daya pembeda 

data perlu diurutkan dari yang tinggi ke yang rendah. 27% dari peserta tes yang 

mendapat nilai tertinggi disebut kelompok atas dan 27% dari peserta tes yang 

mendapat nilai terendah disebut kelompok bawah.  

 Untuk menentukan daya pembeda soal digunakan rumus berikut: 

𝐷𝑃 =
𝐽𝐵𝐴−𝐽𝐵𝐵

𝐽𝑆𝐴
atau𝐷𝑃 =

𝐽𝐵𝐴−𝐽𝐵𝐵

𝐽𝑆𝐵
(Suherman, 2003) 

dengan: 

𝐷𝑃 : daya pembeda 

𝐽𝐵𝐴 : jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, atau 

jumlah benar kelompok atas 

𝐽𝐵𝐵 : jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, atau 

jumlah benar kelompok atas 

𝐽𝑆𝐴 : jumlah siswa kelompok atas (higher group atau upper group) 

𝐽𝑆𝐵 : jumlah siswa kelompok rendah (lower group) 
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Daya pembeda uji coba soal kemampuan pemecahan masalah dan berpikir 

logis matematis didasarkan pada klasifikasi berikut ini: 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Kriteria Daya Pembeda Keterangan 

DP ≤ 0 Sangat Jelek 

0 < DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup  

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat Baik 

Sumber :(Suherman, 2003) 

 Perhitungan daya pembeda instrumen dihitung dengan menggunakan 

bantuan sofware Anates V.4 for Windows untuk soal uraian. Untuk hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B. Berikut disajikan hasil 

ringkasan daya pembeda tes pada Tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.7 

Daya Pembeda Tes 

Kemampuan Berpikir Logis dan Pemecahan Masalah 

Kemampuan No Soal DP Interpretasi 

Berpikir Logis 

1 0,370 Cukup 

2 0,704 Sangat Baik 

3 0,333 Cukup 

4 0,250 Cukup 

Pemecahan 

Masalah 

1 0,370 Cukup 

2 0,593 Baik 

3 0,519 Bak 

4 0,407 Baik 

5 0,185 Jelek 

 

4. Tingkat Kesukaran Butir Tes 

Perhitungan tingkat kesukaran digunakan untuk melihat seberapa besar 

derajat kesukaran suatu soal sehingga dapat diketahui apakah soal tersebut 

tergolong sukar atau mudah.Untuk mengetahui tingkat kesukaran masing-masing 

butir soal dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Suherman, 2003): 
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𝑇𝐾 =
𝐽𝐵𝐴 +𝐽𝐵𝐵

2𝐽𝑆𝐴
atau𝑇𝐾 =

𝐽𝐵𝐴+𝐽𝐵𝐵

2𝐽𝑆𝐵
 

Keterangan : 

𝑇𝐾 = Tingkat Kesukaran 

JBA  = Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

JBB = Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JSA  = Jumlah siswa kelompok atas  

JSB  = Jumlah siswa kelompok bawah  

Hasil perhitungan tingkat kesukaran diinterpretasikan menggunakan 

kriteria tingkat kesukaran butir soal seperti Tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3.8 

Kriteria Tingkat Kesukaran 

Kriteria Tingkat Kesukaran Kategori 

𝑇𝐾 = 0,00 Soal Sangat Sukar 

0,00 𝑇𝐾 0,3 Soal Sukar 

0,3 𝑇𝐾 ≤ 0,7 Soal Sedang 

0,7 𝑇𝐾 ≤ 1,00 Soal Mudah 

𝑇𝐾 = 1,00 Soal Sangat Mudah 

Sumber :(Suherman, 2003) 

Perhitungan tingkat kesukaran instrumen dalam penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan bantuan sofware Anates V.4 for Windows untuk soal uraian. 

Untuk hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B. Berikut 

disajikan hasil ringkasan tingkat kesukaran tes pada Tabel 3.9 berikut. 
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Tabel 3.9 

Tingkat Kesukaran Tes 

Kemampuan Berpikir Logis dan Pemecahan Masalah 

Kemampuan No Soal TK Interpretasi 

Berpikir Logis 

1 0,407 Sedang 

2 0,500 Sedang 

3 0,389 Sedang 

4 0,292 Sukar 

Pemecahan 

Masalah 

1 0,370 Sedang 

2 0,629 Sedang 

3 0,444 Sedang 

4 0,463 Sedang 

5 0,129 Sukar 

 

5. Analisa dan kesimpulan 

 Setelah melakukan rangkaian analisa untuk memperoleh instrumen yang 

baik, berikut akan disajikan rangkuman dari hasil analisa tersebut dan kesimpulan 

dari penggunaan soal tersebut. 

Tabel 3.10 

Rekapitulasi dan Kesimpulan Tes Kemampuan Berpikir Logis  

dan Pemecahan Masalah 

Kemampuan No 

Soal 

Koefisien 

(rxy) 

Kriteria DP TK Kesimpulan 

Berpikir 

Logis 

1 0,417 - Cukup Sedang Dibuang 

2 0,651 Signifikan Sangat Baik Sedang Dipakai 

3 0,620 Signifikan Cukup Sedang Dipakai 

4 0,588 Signifika Cukup Sukar Dipakai 

Pemecahan 

Masalah 

1 0,687 Signifikan Cukup Sedang Dipakai 

2 0,572 - Baik Sedang Dibuang 

3 0,668 Signifikan Bak Sedang Dipakai 

4 0,458 - Baik Sedang Dibuang 

5 0,601 Signifikan Jelek Sukar Dipakai 

 

 Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, soal nomor 1 pada kemampuan berpikir 

logis dan soal 2, dan 4 pada kemampuan pemecahan masalah   disimpulkan untuk 

dibuang, alasan membuang ketiga soal tersebut adalah kerena soal tersebut tidak 
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signifikan. Selain itu peneliti hanya membutuhkan masing-masing 3 soal untuk 

kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah matematis untuk mewakili 

masing masing indikator pada tiap kemampuan tersebut karena indikator berpikir 

logis dan pemecahan masalah adalah masing-masing 3 indikator soal. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai : 

a. Data nilai pretes, postes, dan N-Gain kemampuan berpikir logis dan 

pemecahan masalah matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Data skala sikap siswa terhadap matematika 

c. Data hasil observasiaktivitas siswa selama pembelajaran dengan pendekatan 

problem posing. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dikelompokkan kedalam 

dua kelompok yaitu data kualitatif dan  kuantitatif.  

1. Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data dari hasil lembar observasi 

atau lembar pegamatan aktivitas siswa selama melaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan problem posing. Dari lembar observasi tersebut akan dihitung 

persentase aktivitas siswa tersebut dalam setiap pertemuan. Persentase aktivitas 

siswa dihitung dengan menggunakan rumus (Sudjana, 2008) berikut ini: 

P = 
𝐹

𝑁
 × 100% 
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Keterangan : 

P = Aktivitas 

F = Skor aktivitas siswa 

N = Skor maksimum ideal 

Tabel 3.11 

Kategori Penilaian Aktivitas Siswa 

Range Persentase Kriteria 

1% ≤  X≤ 25% Sedikit sekali 

25% <  X≤  50%  Sedikit 

50% <  X≤ 75% Banyak 

75% <  X≤ 100% Banyak sekali 

 

 Persentase aktivitas siswa akan akan dilihat setiap indikatornya pada setiap 

pertemuan, setelah itu akan diolah secara deskriptif dan hasilnya dianalisis melalui 

laporan esai yang menyimpulkan kriteria, karakteristik serta proses yang terjadi 

dalam pembelajaran. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Data-data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitianakan dilakukan uji 

statistik. Data-data kualitatif yang akan diolah berupa data hasil uji instrumen tes 

evaluasi, pre-test, post-test, N-Gain serta skala sikap siswa.Uji statistik yang 

digunakan untuk mengolah data uji instrumen diolah dengan bantuan software 

Anates Versi 4.1 untuk memperoleh validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan 

tingkat kesukaran suatu tes, sedangkan data  pre-test, post-test, N-Gain serta skala 

sikap siswa diolah dengan menggunakan bantuan program Microsoft Excel dan 

software SPSS 17 for Windows. 
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a. Data Hasil Tes Kemampuan Berpikir Logis dan Pemecahan Masalah 

Matematis 

Data hasil tes kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah 

matematis siswa diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberikan skor jawaban siswa. 

b. Menghitung stattistik deskriptif skor pretes, skor postes, dan N-Gain 

yang meliputi skor terendah, skor tertinggi, rata-rata, dan simpangan 

baku. 

c. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan kemampuan berpikir logis 

dan pemecahan masalah matematis siswa antara sebelum dan sesudah 

pembelajaran maka akan kita hitung dengan menggunakan rumus 

gain skor ternormalisasi (Meltzer, 2002). 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑔𝑎𝑖𝑛 (𝑔) =
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
 

 

Keterangan: 

 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒   : skor pretes 

 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  : skor postes 

 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 : skor maksimum ideal 

 Klasifikasi dari tes gain skor ternormalisasi adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.12 

Klasifikasi Gain Ternormalisasi 

Besarnya Gain (g) Klasifikasi 

g ≥ 0,70 Tinggi 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 

g < 0,30 Rendah 

              (Hake, 1999) 

d. Melakukan uji normalitas skor pretes, postes, dan skor N-Gain untuk 

tiap kelompok dengan rumusan hipotesis sebagai berikut. 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal  

Uji statistic yang digunakan untuk melakukan uji normalitas adalah 

dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov.Kriteria 

pengujian adalah tolak H0 apabila Sig. (p-value) < taraf signifikansi 

(𝛼 = 0,05), untuk kondisi lainnya H0 diterima 

e. Melakukan uji homogenitas varians. Pengujian varians antara 

kelompok eksperimen dan kontrol dilakukan untuk mengetahui 

apakah varians kedua kelompok sama atau berbeda. Selain itu, 

pengujian ini dilakukan untuk menentukan pengolahan data 

selanjutnya apakah menggunakan uji t atau uji t’. Adapun hipotesis 

yang akan diuji adalah: 

H0 : Kedua data mempunyai variansi yang homogen 

H1 : Kedua data tidak mempunyai variansi yang homogen 

Uji statistik dalam melakukan uji homogenitas menggunakan Uji 

Levene dengan kriteria pengujian adalah terima H0 apabila Sig.(p-
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value)>taraf signifikansi (𝛼 = 0,05), untuk kondisi lainnya H0 

diterima. 

f. Menguji hipotesis penelitian dengan uji perbedaan rata-rata. Jika data 

normal dan homogen kita gunakan uji-t, jika data normal dan tidak 

homogen kita gunakan uji t’, dan apabila data tidak normal maka kita 

gunakan uji non-parametrik untuk dua sampel saling bebas yaitu uji 

Mann-Whitney. 

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar 

1 dibawah ini.  
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Gambar 3.1 

Diagram Alur Pengolahan Data 

Tes Kemampuan Berpikir Logis dan Pemecahan Masalah 
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b. Data Skala Sikap Siswa Terhadap Matematika 

Langkah-langkah dalam analisis data skala sikap siswa terhadap 

matematika adalah sebagai berikut 

1. Rekapitulasi hasil angket siswa 

2. Pembobotan atau pemberian skor 

Pemberian skor skala sikap untuk mengubah data ordinal menjadi data 

interval ditentukan secara aposteriori, yaitu berdasarkan jawaban 

responden atau dengan kata lain menentukan nilai skala sikap dengan 

deviasi normal (Azwar, 2009). Proses perhitungan mengunakan bantuan 

program Microsoft Excel for Window. Berikut ini akan diberikan ilustrasi 

pembobotan atau pemberian skor skala sikap berdasarkan distribusi 

jawaban 58 orang responden dengan dua kategori pernyataan yaitu 

pernyataan positif dan negatif  seperti pada Tabel 3.13 berikut ini. 

Tabel 3.13 

Distribusi Respon Skala Sikap Siswa terhadap Matematika 

Nomor Pernyataan 
Frekwensi Respon Siswa 

STS TS S SS 

2 (+) 0 25 25 8 

13 (-) 13 31 13 1 

 

Berdasarkan data dari Tabel 3.13 tersebut akan diperlihatkan ilustrasi 

perhitungan skor kategori STS, TS, S, dan SS untuk dua pernyataan yang 

masing-masing disajikan pada Tabel 3.14 untuk pernyataan positif dan 

Tabel 3.15 untuk pernyataan negatif. 
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Tabel 3.14 

Perhitungan Skor Skala Sikap Pernyataan Positif 
No 

itrem 
Proses Perhitungan 

Proporsi Jawaban 

STS TS S SS 

2(+) 

Frekuensi (f) 0 25 25 8 

Proporsi (p) = f/n 0.000 0.431 0.431 0.138 

Proporsi Kumulatif (pk) 0.000 0.431 0.862 1.000 

pk tengah 0.000 0.216 0.647 0.931 

Z -3.49 -0.79 0.38 1.48 

Z + 4.49 1.00 3.70 4.87 5.97 

Pembulatan 1 4 5 6 

 

Tabel 3.15 

Perhitungan Skor Skala Sikap Pernyataan Negatif 
No 

Item 
Nilai 

Proporsi Jawaban 

SS S TS STS 

13(-) 

Frekuensi (f) 1 13 31 13 

Proporsi (p) = f/n 0.017 0.224 0.534 0.224 

Proporsi Kumulatif (pk) 0.017 0.241 0.776 1.000 

pk tengah 0.009 0.129 0.509 0.888 

Z -2.38 -1.13 0.02 1.22 

Z + 3.38 1.00 2.25 3.40 4.60 

Pembulatan 1 2 3 5 

 

Dari Tabel 3.14 dan 3.15 diatas, symbol n merupakan banyak responden 

yang dalam ilustrasi ini berjumlah 58 responden, proporsi kumulatif (pk) 

adalah proporsi dalam suatu kategori ditambahkan dengan proporsi ke 

semua kategori disebelah kirinya, pk tengah = 
1

2
(pk + pkb) dengan pkb 

adalah nilai proporsi kumulatif dalam kategori disebelah kirinya. Nilai 

deviasi Z merupakan harga Z untuk masing-masing pk tengah. 

3. Membuat tabel skor skala sikap siswa 

4. Melakukan uji Normalitas 

5. Melakukan Uji Homogenitas 

6. Menguji hipotesis penelitian dengan uji perbedaan rata-rata. Jika data 

normal dan homogen kita gunakan uji-t, jika data normal dan tidak 
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homogeny kita gunakan uji t’, dan apabila data tidak normal maka kita 

gunakan uji non-parametrik untuk dua sampel saling bebas yaitu uji Mann-

Whitney. 

E. Prosedur Penelitian 

 Prosedur dalam penelitian ini dapat kita amati dan kita pahami dari 

Gambar 3.2 di bawah ini: 
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Gambar 3.2 
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