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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi “Kuasi Eksperimen”.  Pada kuasi eksperimen, 

subjek tidak dikelompokkan secara acak, tetapi peneliti menerima keadaan subjek apa 

adanya, (Russeffendi, 1994: 47). Penggunaan desain ini dilakukan dengan 

pertimbangan untuk mengefektifkan waktu penelitian supaya tidak membentuk kelas 

baru yang akan menyebabkan perubahan jadwal yang telah ada.  

Penelitian ini melibatkan dua kelas (kelompok), kelas eksperimen yaitu kelas 

yang menggunakan teknik bertanya dalam pembelajaran kontekstual dan kelas 

kontrol yaitu kelas yang pembelajarannya dengan pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran (disinipendekatan kontekstual dan pembelajaran konvensional) adalah 

sebagai variabel bebas, sedangkan kemampuan penalaran dan komunikasimatematis 

sebagai varibel terikat. Desain penelitiannya adalah sebagai berikut: 

    O X  O 

    - - - - - - - - -  - - - 

    O   O 

 

Keterangan: 

O= pretessama dengan postes berupa kemampuanpenalaran dan komunikasi 

matematis. 

X=perlakuan berupa penggunaan teknik bertanya dalam pembelajarankontekstual.      
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B.  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri se-

KabupatenPurwakarta. Pertimbangan memilih kelas VII merupakan kelas pertama 

pada jenjangnya yang masih berada dalam tahap transisi dari sekolah dasar ke 

sekolah menengah yang masih memerlukan bimbingan dalam bernalar dan 

berkomunikasi. Karena berdasarkan tahap perkembangan kognitif (Piaget), anak pada 

usia ini telah mencapai tahap operasi formal, dengan karakteristik mampu berpikir 

secara abstrak, menalar secara logis, menarik kesimpulan dari informasi yang 

tersedia. Namun  kenyataannya hal tersebut tidak dapat disimpulkan untuk kelas di 

Indonesia, pada umumnya siswa di Indonesia pada tingkat SMP masih ada pada tahap 

berpikir konkret, sehingga di sini melalui penggunaan teknik bertanya dalam 

pembelajaran kontekstual diharapkan membantu siswa agar dapat berpikir ke tahap 

abstrak, untuk dapat bernalar dan berkomunikasi. 

 

C.  Pengembangan Instrumen 

Instrumen yang dipakai untuk mengukur kemampuan siswa mengenai teknik 

bertanya dalam pembelajaran kontekstual adalah soal tes kemampuan penalaran dan 

komunikasi matematis siswa.  Tes berupa uraian untuk mengukur kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematis siswa yang diberikan sebelum dan sesudah 

perlakuan.  
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Instrumen tes berupa soal esai oleh karena itu diperlukan adanya rubrik 

penskoran seperti yang ditampilkan dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.1 

Pedoman Pemberian Skor Kemampuan Penalaran Matematis 

Skor Indikator 

0 Tidak menjawab pertanyaan/menjawab tidak sesuai 

dengan pertanyaan/tidak ada yang benar. 

1 Hanya sebagian dari penjelasan dengan menggunakan 

gambar, fakta, dan hubungan dalam menyelesaikan soal, 

mengikuti argumen-argumen logis, dan menarik 

kesimpulan logis, dijawab dengan benar. 

2 Hampir semua dari penjelasan dengan menggunakan 

gambar, fakta dan hubungan dalam menyelesaikan soal, 

mengikuti argumen-argumen logis, dan menarik 

kesimpulan logis, dijawab dengan benar. 

3 Semua penjelasan dengan menggunakan gambar, fakta 

dan hubungan dalam menyelesaikan soal, mengikuti 

argumen-argumen logis, dan menarik kesimpulan logis, 

dijawab dengan lengkap dan benar. 

 

Diadaptasi dari Cai, Lane dan Jakabcsin (1996) 
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Tabel 3.2 

Pedoman Pemberian Skor Kemampuan Komunikasi Matematis 

Skor Menulis Menggambar Ekspresi 

Matematis 
0 Tidak ada jawaban Gambar yang diberikan 

menunjukkan bahwa tidak 

memahami konsep 

Gambar tersebut 

tidak berarti apa-

apa 

1 Hanya sedikit dari 

penjelasan konsep, ide 

atau situasi dari suatu 

gambar, yang diberikan 

dengan kata-kata sendiri 

dalam bentuk penulisan 

kalimat secara 

matematik, yang benar  

Hanya sedikit dari 

gambar, diagram, atau 

tabel yang benar 

 

 

 

 

Hanya sedikit dari 

model matematika 

yang benar 

2 Penjelasan konsep, ide 

atau situasi dari suatu 

gambar, yang diberikan 

dengan kata-kata sendiri 

dalam bentuk penulisan 

kalimat secara matematik 

masuk akal namun hanya 

sebagian yang benar 

Melukiskan diagram, 

gambar, atau tabel namun 

kurang lengkap dan benar 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, namun salah 

mendapatkan solusi 

3 Penjelasan konsep, ide 

atau situasi dari suatu 

gambar, yang diberikan 

dengan kata-kata sendiri 

dalam bentuk penulisan 

kalimat matematik masuk 

akal dan benar, meskipun 

tidak tersusun secara 

logis atau terdapat 

kesalahan bahasa 

Melukiskan diagram, 

gambar, atau tabel secara 

lengkap dan benar 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, kemudian 

melakukan 

perhitungan atau 

mendapatkan solusi 

secara benar dan 

lengkap 

4 Penjelasan konsep, ide 

atau situasi dari suatu 

gambar yang diberikan 

dengan kata-kata dalam 

bentuk penulisan kalimat 

secara matematik masuk 

akal dan jelas, serta 

tersusun secara logis 

 

  

 Skor maksimal = 4 

 

Skor maksimal = 3 Skor maksimal = 3 

 

Diadaptasi dari Cai, Lane dan Jakabcsin (1996) 
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Untuk memperoleh soal yang baik, maka soal-soal tersebut diujicobakan agar 

diketahui tingkat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda tiap butir 

soal yang akan digunakan dalam penelitian. Uji coba soal dilakukan di SMP yang 

sama dengan tempat penelitian tetapi pada jenjang kelas yang lebih tinggi dari kelas 

yang akan dilakukan penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

melaksanakan uji coba soal adalah sebagai berikut: 

a. Soal dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, rekan guru dan juga beberapa 

rekan mahasiswa SPS Program Studi Pendidikan Matematika UPI untuk melihat 

validitas isi dan validitas konstruk berkenaan dengan ketepatan alat ukur dengan 

materi yang akan diuji, kesesuaian antara indikator dan butir soal, kejelasan bahasa 

atau gambar dalam soal. 

b. Kemudian untuk melihat validitas empirik, dalam hal ini validitas banding tiap 

butir soal menggunakan korelasi produk momen (Arikunto, 2002: 72) yaitu: 

   

  





})(}{)({

))((

2222 yynxxn

yxxyn
r  

 

Keterangan :  

r  =  Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

n  =  Banyaknya sampel 

x =  Skor tiap item  

y =  Skor total 
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Interpretasi mengenai besarnya korelasi validitas menurut Arikunto 

(2002: 75) tersaji pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 

Interpretasi Koefisien Korelasi Validitas 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,80 <𝑟𝑥𝑦  1,00 Sangat tinggi 

0,60 <𝑟𝑥𝑦  0,80 Tinggi 

0,40 <𝑟𝑥𝑦  0,60 Cukup 

0,20 <𝑟𝑥𝑦  0,40 Rendah 

0,00 ≤ 𝑟𝑥𝑦  0,20 Kurang 

 

c. Reliabilitas instrumen adalah tingkat keajegan (konsistensi) yaitu sejauh mana 

suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan suatu skor yang ajeg/konsisten 

(tidak berubah-ubah). Untuk menghitung reliabilitas soal uraian digunakan rumus 

alpha (Arikunto, 2002) sebagai berikut: 

11r = 


























2
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Keterangan :    

11r  =  Reliabilitas tes 


2

iS =  Jumlah varians skor tiap butir soal 

2

tS  =  Varians dari skor total 

k =  Banyaknya butir soal 
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Interpretasi mengenai besarnya korelasi validitas menurut Arikunto (2002: 77) 

tersaji pada Tabel 3.4 berikut. 

 

 

Tabel 3.4 

Interprestasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 - 1,000 

0,600 – 0,799 

0,400 – 0,599 

0,200 – 0,399 

0,000 – 0,199 

sangat tinggi 

tinggi 

cukup tinggi 

rendah 

sangat rendah  

 

d. Untuk mengetahui daya pembeda setiap butir soal tes, langkah pertama yang 

dilakukan adalah mengukur perolehan skor seluruh siswa dari skor tertinggi 

sampai skor terendah, langkah kedua mengambil 27% siswa yang skornya tinggi 

dan 27% siswa yang skor rendah selanjutnya disebut kelompok atas dan 

kelompok bawah. Untuk menentukan daya pembeda menggunakan rumus: 

     𝐷𝑃 =
𝑆𝐴−𝑆𝐵

𝐼𝐴
 

Ketarangan: 

DP= daya pembeda 

SA    = Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

SB    = Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA   = Jumlah skor ideal salah satu kelompok pada butir soal yang dipilih 

 



59 
 

Siti Amiroh, 2012 
Penggunaan Teknik Bertanya Dalam Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Penalaran Dan Komunikasi Matematis Siswa SMP 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Hasil perhitungan daya pembeda, kemudian diinterpretasikan dengan klasifikasi 

yang dikemukakan oleh Suherman (2003:161) menggunakan kriteria yang tersaji 

pada Tabel 3.5 berikut. 

 

 

Tabel 3.5 

Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Evaluasi Butiran Soal 

DP < 0,00 Terlalu rendah 

0,00 < DP < 0,20 Rendah 

0,20 < DP < 0,40 Cukup/Sedang 

0,40 < DP <0,70 Baik 

0,70 < DP < 1,00 Sangat baik 

 

e.  Untuk menganalisis tingkat kesukaran soal kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis, digunakan rumus sebagai berikut: 

    IK

T

T

I

S


 

Keterangan:

 
IK = Tingkat kesukaran 

ST = jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa pada satu butir yang diolah 

IT=  jumlah skor ideal/maksimum yang diperoleh pada  satu soal itu. 

 

Kemudian menurut Suherman (2003: 70) mengklasifikasi indeks kesukaran tersaji 

pada Tabel 3.6 berikut. 
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Tabel 3.6 

Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

𝐼𝐾 =  0,00 Soal terlalu sukar  

0,00 <𝐼𝐾 ≤ 0,30 Soal sukar  

0,30 < 𝐼𝐾 ≤ 0,70 Soal sedang   

0,70 <𝐼𝐾< 1,00 Soal mudah   

𝐼𝐾 = 1,00 Soal terlalu mudah 

 

f. Rekapitulasi Analisis Hasil Uji Coba Soal Tes Matematika 

 Rekapitulasi dari semua perhitungan analisis hasil uji coba tes kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematis disajikan secara lengkap dalam Tabel 3.7dan 

Tabel 3.8 di bawah ini: 

 Tabel 3.7 

Rekapitulasi Analisis Hasil Uji Coba Soal Tes Penalaran Matematis 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor 

Soal 

Interpretasi 

Validitas 

Interpretasi 

Tingkat 

Kesukaran 

InterpretasiDaya 

Pembeda 

Interpretasi 

Reliabilitas 

1 Sedang (cukup) Sedang Sangat baik Sedang 

 

 

 

 

 

 

2a Sedang (cukup) Sedang Sangat baik 

3a Sedang (cukup) Sedang Sangat baik 

5a 
Sedang (cukup) 

Sedang Baik 

6b Tinggi (baik) Sukar Baik 
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Tabel 3.8 

Rekapitulasi Analisis Hasil Uji Coba Soal Tes Komunikasi Matematis 

 

Nomor 

Soal 

Interpretasi  

Validitas 

Interpretasi  

Tingkat 

Kesukaran 

Interpretasi 

Daya 

Pembeda 

Interpretasi 

Reliabilitas 

2b Sedang (cukup) Sedang Sangat baik  

Sedang 

 

 

 

3b Tinggi (baik) Mudah Baik 

4 Sedang (cukup) Sedang Sangat baik 

5b Sedang (cukup) Sedang Baik 

6a Sedang (cukup) Sedang Baik 

 Berdasarkan hasil analisis keseluruhan terhadap hasil ujicoba tes kemampuan 

penalaran  dan komunikasi matematis yang dilaksanakan di suatu SMP Negeri di 

Purwakarta pada kelas VIII D, serta dilihat dari hasil analisis validitas, reliabilitas, 

daya pembeda dan  tingkat kesukaran soal, maka dapat disimpulkan bahwa soal tes 

tersebut layak dipakai sebagai acuan untuk mengukur kemampuan penalaran dan 

komunikasi matematis siswa SMP kelas VII yang merupakan responden dalam 

penelitian ini.  

 

D.  Pengembangan Bahan Ajar 
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Bahan ajar yang dirancang disesuaikan dengan Kurikulum Matematika 

yangberlaku saat ini yaitu KTSP pada materi Segitiga.  Bahan ajar diberikan kepada 

kelompok eksperimen yang disajikan dalam bentuk tugas menyelesaikan masalah-

masalah kontekstual berupa pemilihan strategi/cara dengan pengajuan pertanyaan.  

Sebelum digunakan dalam penelitian, bahan ajar akan diujicobakan terlebih dahulu 

untuk mengetahui tingkat keterbacaan dan sekaligus memperoleh gambaran apakah 

bahan ajar dapat dipahami dengan baik oleh siswa. 

 

E.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a.  Identifikasi masalah dan tujuan penelitian.  

b.  Penyusunan instrumen dan bahan ajar. 

c.  Melakukan ujicoba instrumen. 

d.  Menganalisis hasil ujicoba instrumen. 

e.  Melakukan perbaikan instrumen. 

g.  Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

h.  Melakukan tes awal pada kedua kelas. 

i.  Melaksanakan pembelajaran. 

j.  Melakukan tes akhir pada kedua kelas. 

k.  Menganalisa data dan membuat kesimpulan. 
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Untuk memperjelas kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah 

Penyusunan Instrumen 

Ujicoba Instrumen 

Analisis Hasil Ujicoba Instrumen 

Perbaikan Instrumen 

Pretes 
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Diagram 3.1.   

Prosedur Penelitian 

F.  Analisis Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan tes sebagaimana 

telah dikemukakan sebelumnya. Rincian analisis data melalui instrumen tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

F.1.  Analisis Data Hasil Tes 

Pembelajaran Konvensional 
(Kelompok Kontrol)  

Pembelajaran kontekstual 
dengan teknik bertanya  
(Kelompok Eksperimen) 

Analisis Data 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan  

Postes 
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Hasil tes kemampuan penalaran matematis siswa dilakukan secara kuantitatif. 

Seluruh uji statistik yang dilakukan menggunakan program SPSS 16 dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Menguji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorof-Smirnov dengan 

kriteria jika nilai Sig (p)> 𝛼 , maka sebaran berdistribusi normal. Kemudian 

jika data berdistribusi normal maka untuk menguji homegenitas varians 

menggunakan uji Levene dengan kriteria jika nilai (p)> 𝛼, sehingga 

disimpulkan data berasal dari populasi dengan varians sama. 

b. Uji statistik yang digunakan adalah uji-t. 

c. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka uji yang dilakukan adalah uji 

statistik non-parametrik seperti uji Mann-Whitney. 

Untuk tujuan menguji kebenaran hipotesis penelitian, maka analisis statistik 

yang digunakan adalah uji t, jika data berdistribusi normal dan homogen.   Jika data 

berdistribusi normal dan tidak homogen, maka digunakan uji-t’. Sedangkan jika data 

tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka digunakan uji non-parametrik. 

 

F.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tes dan foto. Data yang 

berkaitan dengan kemampuan penalaran dan komunikasi matemtis siswa 

dikumpulkan melalui tes (pretest dan postest).  

F.3. Teknik Pengolahan data 
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Data yang akan dianalisis adalah data kuantitatif berupa hasil tes kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematis siswa. Untuk menguji hipotesis akan dilakukan 

analisis statistik pengujian perbedaan rerata dua sampel.  

Data yang diperoleh dari pretes dan postes selanjutnya diolah melalui tahap 

sebagai berikut: 

1. Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan kunci jawaban dan sistem 

penskoran yang digunakan. 

2. Membuat tabel skor pretes dan postes siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Peningkatan kompetensi yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran 

dihitung dengan rumus gain ternormalisasi, yaitu: 

 Gain ternormalisasi (g) =
pretesskoridealskor

pretesskorpostesskor




  Meltzer (1999).  

 Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi seperti pada Tabel 3.9 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 3.9 

Klasifikasi Gain (g) 

Besarnya Gain (g) Interpretasi 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g <0,3 Rendah 
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 Untuk menentukan uji statistik yang digunakan, terlebih dahulu ditentukan 

normalitas data dan homogenitas varians dengan menggunakan SPSS 16. 

4. Menguji normalitas data skor tes kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z. 

5. Menguji homogenitas varians tes penalaran matematis dan komunikasi 

matematis menggunakan uji statistik Levene’s Test. 

6. Jika sebaran data normal dan homogen, uji signifikansi dengan statistik uji t 

menggunakan uji statistik Compare Mean Independent Sample Test. 

 

 


