
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji atau menganalisis 

pembelajaran melalui strategi pembelajaran Writing from a Prompt dan 

Writing in Performace Tasks (WPWT) sehingga penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen. Sejalan hal tersebut, Ruseffendi (1998) 

mengemukakan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang benar-

benar untuk melihat hubungan sebab akibat. Sedangkan penelitian 

eksperimen menurut Arikunto (1999) merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang 

dikenakan pada subjek selidik dan mencoba meneliti ada tidaknya hubungan 

sebab akibat. 

 Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari metode penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa (khususnya 

kemampuan menulis dan pemahaman konsep matematis siswa) akibat dari 

suatu pengajaran matematika dengan menggunakan dua pembelajaran yang 

berbeda, yaitu pembelajaran dengan menggunakan strategi Writing from a 

Prompt dan Writing in Performace Tasks (WPWT). 

Desain pada penelitian ini adalah desain kelompok kontrol pretes-

postes. Menurut Ruseffendi (1998: 45), desain kelompok kontrol pretes-

postes melibatkan paling tidak dua kelompok. Secara singkat, disain 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 
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A   O  X1    O 

A       O  X2    O     

              O             O      

Keterangan :    

A  =   Sampel diambil dari kelas secara acak 

0 = Pretest/Postest yaitu tes kemampuan menulis dan pemahaman 

konsep siswa  

X1  = Pembelajaran matematika dengan strategi Writing from a Prompt 

dan Writing in Performace Tasks (WPWT) secara klasikal 

X2  = Pembelajaran matematika dengan strategi Writing from a Prompt 

dan Writing in Performace Tasks (WPWT) secara kelompok kecil 

 

B. Subjek Penelitian  

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan 

ujicoba terbatas penerapan pembelajaran matematika dengan strategi WPWT. 

Ujicoba terbatas ini dilakukan pada siswa SMP yang bukan sampel penelitian. 

Untuk ujicoba ini, pembelajaran diberikan pada siswa SMP yang berasal SMP 

Laboratorium - Percontohan UPI Kampus Cibiru Bandung. 

Ujicoba terbatas dilakukan dengan tujuan untuk memantapkan 

penerapan strategi WPWT dalam pembelajaran matematika. Secara rinci 

ujicoba tersebut antara lain untuk: (a) kinerja guru sebelum 

mengimplementasikan pembelajaran dengan strategi WPWT di kelas 

eksperimen; (b) kinerja siswa; dan (c) instrumen tes. Dengan dilakukannya 
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ujicoba ini diharapkan dapat menerapkan strategi pembelajaran di kelas 

eksperimen akan lebih mantap dan lebih siap. 

Kegiatan ujicoba terbatas meliputi: (a) pengamatan implementasi uji 

coba; (b) pengamatan kinerja siswa; dan (c) uji coba instrumen tes. Uji coba 

ini dilakukan untuk pembelajaran secara klasikal dan kelompok kecil. Untuk 

uji coba implementasi pembelajaran strategi WPWT dilakukan pada siswa 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kelas VIII SMP BPI 1 Bandung dan 

untuk uji coba instrumen tes di kelas IX SMP BPI 1. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah tiga kelas siswa 

dari enam kelas siswa kelas VIII di SMP BPI 1 Bandung, yaitu siswa kelas 

VIII-A, VIII-B dan siswa kelas VIII-D. Kelas VIII-A dan VIII-D dijadikan 

sebagai kelas eksperimen serta Kelas VIII-B sebagai kelas kontrol. 

 

C. Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen, yaitu jenis tes dan 

non-tes. Instrumen jenis tes adalah instrumen kemampuan menulis matematis 

dan pemahaman konsep sedangkan instrumen jenis non-tes adalah skala sikap 

siswa. Masing-masing jenis instrumen tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Tes Kemampuan Menulis Matematis 

Tes untuk melihat kemampuan menulis matematis ini diberikan 

kepada siswa sebelum dan sesudah perlakuan terhadap dua kelompok yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemilihan bentuk soalnya berupa tes 

uraian yang bentuk soalnya memuat aspek-aspek menulis matematis. 
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Selain itu dipilihnya tes berbentuk uraian dimaksudkan agar dapat terlihat 

kemampuan menganalisis argumen serta kemampuan melakukan dan 

mempertimbangkan induksi dalam proses menjawab soal-soal yang 

diberikan. Dalam penyusunannya diawali dengan pembuatan kisi-kisi soal 

yang mencakup sub pokok bahasan, kemampuan yang diukur, indikator 

serta jumlah butir soal dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan soal-

soal beserta kunci jawaban dan aturan pemberian skor untuk masing-

masing butir soal. Adapaun teknik penskoran kemampuan menulis 

matematis dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.1 
                            Kriteria Penilaian Menulis Matematis 
 

SKOR KATEGORI 
KUALITATIF 

ASPEK 
REPRESENTASI KRITERIA 

4 point 

Jawaban benar 
dan lengkap sesuai 
permintaan 
dengan disertai 
contoh-contoh dan 
alasan 

Written Texts Menuliskan penjelasan/ alasan yang 
logis dan benar ditinjau dari aspek 
bahasa maupun matematika, 
berkaitan dengan tata bahasa, kosa 
kata, tanda baca, simbol, semantik 
dan gramatikal 

Drawing Gambar, diagram, tabel dibuat secara 
lengkap dan benar 

Mathematical 
Expression 

Kalimat matematika yang dibuat, dan 
perhitungan dengan benar tanpa 
kesalahan 

3 point 

Jawaban benar, 
tapi contoh-contoh 
dan alasan masih 
kurang lengkap 
dan terdapat 
beberapa 
kekurangan 

Written Texts Menuliskan penjelasan/ alasan yang 
logis, tetapi bila ditinjau dari aspek 
bahasa maupun matematika masih 
terdapat beberapa kekurangan dalam 
hal tata bahasa, kosa kata, tanda baca, 
simbol, semantik dan gramatikal 

Drawing Gambar, diagram, tabel dibuat secara 
lengkap dan benar, walaupun masih 
ada yang kurang lengkap 

Mathematical 
Expression 

Kalimat matematika yang dibuat, dan 
perhitungan dilakukan dengan benar 
tanpa kesalahan 
 

2 point 

Jawaban hanya 
sebagian yang 
benar dan kurang 
lengkap, contoh-
contoh dan alasan 
kurang 

Written Texts Menuliskan penjelasan/ asalan yang 
kurang logis, ditinjau dari aspek 
bahasa maupun matematika dalah hal 
tata baca, kosa kata, tanda baca, 
simbol semantik dan gramatikal 

Drawing Gambar, diagram, tabel dibuat 
kurang lengkap 

Mathematical 
Expression 

Kalimat matematika dan perhitungan 
tidak semua diselesaikan dengan 
benar 

1 point 

Jawaban hanya 
sebagian kecil 
yang benar dan 
tidak lengkap, dan 
sangat sedikit 
contoh-contoh dan 
alasan yang 
mungkin dibuat 

Written Texts Tidak menuliskan alasan. Hanya 
menuliskan kembali sedikit soal, atau 
sedikit sekali kosa-kata dan simbol-
simbol matematis 

Drawing Gambar, diagram, tabel dibuat hanya 
sebagian kecil 

Mathematical 
Expression 

Kalimat matematika dan perhitungan 
tidak semua diselesaikan dengan 
benar 

0 point 

Jawaban tidak 
benar atau hanya 
sebagian kecil 
yang mungkin 
dihadirkan, tidak 
ada contoh-contoh 
dan alasan 

Written Texts Tidak menuliskan alasan. Menuliskan 
hal-hal yang kurang bermakna dan 
tidak diminta 

Drawing Tidak membuat gambar atau 
menggambar tidak lengkap 

Mathematical 
Expression 

Kalimat matematika maupun 
perhitungan tidak benar 
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1.a Analisis Validitas Butir Soal Kemampuan Menulis Matematis 

Suatu instrumen dikatakan valid bila instrumen itu, untuk 

maksud dan kelompok tertentu, mengukur apa yang semestinya 

diukur, derajat ketetapannya besar, validitasnya tinggi (Ruseffendi, 

1998: 132). Validitas suatu instrumen berkaitan dengan untuk apa 

instrumen itu dibuat.   

Untuk mengetahui tingkat validitas suatu instrumen (dalam hal 

ini validitas isi), dapat digunakan koefisien korelasi dengan 

menggunakan rumus Product Moment dari Pearson dengan rumus 

sebagai berikut: 

( )( )
( ) ( ) 






 −





 −

−
=

∑ ∑∑∑

∑ ∑∑
2222 YYNXXN

YXXYN
rxy   

Keterangan : 

rx,y  = Koefisien korelasi antara X dan Y 

N  = Banyaknya subjek (peserta tes) 

X  = Nilai hasil uji coba 

Y  = Kriterium (nilai harian peserta tes) 

Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh diinterpretasikan 

ke dalam klasifikasi koefisien validitas menurut Guilford (Suherman 

dan Sukjaya, 1990:147), yaitu : 
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Tabel 3. 2 
Klasifikasi Koefisien Validitas Kemampuan Menulis Matematis 

 

Koefisien Validitas Interpretasi 
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 

rxy < 0,00 Tidak Valid 
Untuk pengujian signifikan koefisien korelasi pada penelitian 

ini menggunakan uji-t sesuai dengan pendapat Sudjana (1996) dengan 

rumus sebagai berikut: 

t = rxy 
xyr

n

−
−

1

2
 

Keterangan: 

rxy    = Koefisien korelasi product moment Pearson 

n   = banyaknya siswa 

Dari hasil uji coba diperoleh nilai koefisien validitas 

kemampuan menulis matematis sebesar 0,83, nilai ini menunjukan 

bahwa validitas instrumen secara keseluruhan tergolong tinggi. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

1.b Analisis Reliabilitas Tes Kemampuan Menulis Matematis 

Reliabilitas suatu instrumen berkaitan dengan keajegan atau 

ketetapan alat evaluasi dalam mengukur sesuatu dari siswa 

(Ruseffendi, 2003:142). Reliabilitas ini ditentukan dari nilai koefisien 

reliabilitas yang diperoleh dengan menggunakan rumus Alpha sebagai 

berikut : 

2 
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Keterangan:  11r  = reliabilitas yang dicari 

    n = banyaknya butir soal 

 ∑ 2
iσ  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

      2
tσ  = varians total 

Selanjutnya nilai 11r di atas diinterpretasikan sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 
Klasifikasi Koefisien Reliabilitas Kemampuan Menulis Matematis 

 
Koefisien Validitas Interpretasi 

0,90 < r11 < 1,00 Validitas sangat tinggi 
0,70 < r11 < 0,90 Validitas tinggi 
0,40 < r11< 0,70 Validitas sedang 
0,20 < r11< 0,40 Validitas rendah 
0,00 < r11< 0,20 Validitas sangat rendah 

 

Dengan demikian, hasil tersebut dikatakan reliabel jika nilai yang 

diperoleh siswa berada pada level tinggi dan sangat tinggi.  

Dari hasil uji coba diperoleh nilai koefisien reliabilitas 

kemampuan menulis matematis sebesar 0,91, nilai ini menunjukan 

bahwa reliabilitas instrumen yang digunakan tergolong ke dalam 

kategori sangat tinggi. Perhitungan selengkapnya tentang perhitungan 

reliabilitas ini dapat dilihat pada lampiran. 

1.c Analisis Daya Pembeda Kemampuan Menulis Matematis 

Daya pembeda berkaitan dengan mampu/tidaknya instrumen 

yang digunakan membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan 
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rendah. Untuk mengetahui daya pembeda tiap butir soal, digunakan 

rumus sebagai berikut: 

DP = 
SMI

XX BA −
  

Keterangan : 

DP = Daya pembeda 

AX  = Rata-rata skor siswa kelompok atas 

BX  = Rata-rata skor siswa kelompok bawah 

SMI = Skor maksimum ideal 

Selanjutnya koefisien daya pembeda yang diperoleh dari 

perhitungan diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria berikut 

(Suherman dan Sukjaya, 1990: 202). 

                                           Tabel 3. 4 
                           Klasifikasi Daya Pembeda Kemampuan Menulis Matematis 

 
 Nilai Dp       Interpretasi 

D11< 0,00 Sangat jelek 
0,00 < D11 < 0,20 Jelek 
0,20 < D11< 0,40 Cukup 
0,40 < r11< 0,70 Baik 
0,70 < r11 < 1,00 Sangat Baik 

 
Berdasarkan kriteria dan perhitungan dengan rumus di atas, 

diperoleh hasil berikut: 
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Tabel 3. 5 
    Daya Pembeda Tiap Butir Soal Kemampuan Menulis Matematis 

 
No. Soal DP Interpretasi 

I.1 0,33 Cukup 

II.2 0,33 Cukup 

III.3 0,30 Cukup 

I.1 0,53 Baik 

II.2 0,36 Cukup 

III.3 0,28 Baik 

I.1 0,33 Cukup 

II.2 0,53 Baik 

III.3 0,31 Cukup 

 
Perhitungan selengkapnnya tentang perhitungan daya pembeda 

dapat dilihat pada lampiran. 

1.d Analisis Tingkat Kesukaran Kemampuan Menulis Matematis 

Tingkat kesukaran dari setiap butir soal dihitung bardasarkan 

jawaban seluruh siswa yang mengikuti tes. Rumus yang digunakan 

adalah: 

TK = 
N

B
,    

dengan TK : tingkat kesukaran 

   B  : jumlah skor yang diperoleh siswa pada soal itu 

 N  : jumlah skor ideal pada soal itu 

Selanjutnya indeks kesukaran yang diperoleh dari perhitungan 

diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria berikut (Suherman dan 

Sukjaya, 1990: 213): 
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                                    Tabel 3. 6 
                  Klasifikasi Indeks Kesukaran Kemampuan Menulis Matematis 

 

 Nilai IK Interpretasi Soal 
IK =  0,00 Terlalu Sukar 

0,00 < IK< 0,30 Sukar 
0,30 < IK< 0,70 Sedang 
0,70 < IK< 1,00 Mudah 

IK = 1,00 Terlalu mudah 
 

Berdasarkan kriteria dan perhitungan dengan rumus di atas, 

diperoleh hasil berikut: 

Tabel 3. 7 
Tingkat Kesukaran Tiap Butir Soal Kemampuan Menulis Matematis 

 
No. Soal IK Interpretasi 

I.1 0.50 Sedang 

II.2 0.53 Sedang 

III.3 0.21 Sukar 

I.1 0.57 Sedang 

II.2 0.51 Sedang 

III.3 0.25 Sukar 

I.1 0.53 Sedang 

II.2 0.57 Sedang 

III.3 0.21 Sukar 

 
Perhitungan selengkapnnya tentang perhitungan daya pembeda 

dapat dilihat pada lampiran. 

2. Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Tes untuk melihat kemampuan pemahaman konsep matematis ini 

diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah perlakuan terhadap dua 

kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemilihan bentuk 

soalnya berupa tes uraian yang bentuk soalnya memuat aspek-aspek 
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pemahaman konsep matematis. Selain itu dipilihnya tes berbentuk uraian 

dimaksudkan agar dapat terlihat kemampuan menganalisis argumen serta 

kemampuan melakukan dan mempertimbangkan induksi dalam proses 

menjawab soal-soal yang diberikan. Dalam penyusunannya diawali dengan 

pembuatan kisi-kisi soal yang mencakup sub pokok bahasan, kemampuan 

yang diukur, indikator serta jumlah butir soal dan kemudian dilanjutkan 

dengan pembuatan soal-soal beserta kunci jawaban dan aturan pemberian 

skor untuk masing-masing butir soal. Adapaun teknik penskoran 

kemampuan pemahaman matematis dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.8 
                      Kriteria Penilaian Pemahaman Matematis 

 
Unsuccesful Responses 

0 points Works is meaningleass; students make no progress; 
students fail to indicate which information is 
appropriate to the problem. 

1 points Students make sone initial progress, but the response 
is incomplete because they reach an early impasse or 
misinterpret ideas involved in the problem. 

2 points Response in in the proper direction, but students 
make major errors; the response display some 
substance in the sense that key ideas are identified but 
the relationships among them are not explained. 

Succesful Responses 
3 point Students work out a reasonable solution, but minor 

errors occur in notation or form; some explanations 
may lack of precision, but no substantial errors occur 
in students reasoning. 

4 points Solution is complete; all important ideas are 
identified, and their significance and relationship are 
discussed. 

2.a Analisis Validitas Butir Soal Kemampuan Pemahaman Konsep 

Suatu instrumen dikatakan valid bila instrumen itu, untuk 

maksud dan kelompok tertentu, mengukur apa yang semestinya 
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diukur, derajat ketetapannya besar, validitasnya tinggi (Ruseffendi, 

1998: 132). Validitas suatu instrumen berkaitan dengan untuk apa 

instrumen itu dibuat.   

Untuk mengetahui tingkat validitas suatu instrument (dalam 

hal ini validitas isi), dapat digunakan koefisien korelasi dengan 

menggunakan rumus Product Moment dari Pearson dengan rumus 

sebagai berikut: 

( )( )
( ) ( ) 






 −





 −
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Keterangan : 

rx,y  = Koefisien korelasi antara X dan Y 

N  = Banyaknya subjek (peserta tes) 

X  = Nilai hasil uji coba 

Y  = Kriterium (nilai harian peserta tes) 

Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh diinterpretasikan 

ke dalam klasifikasi koefisien validitas menurut Guilford (Suherman 

dan Sukjaya, 1990:147), yaitu : 

         Tabel 3. 9 
         Klasifikasi Koefisien Validitas Kemampuan Pemahaman Konsep 

 

Koefisien Validitas Interpretasi 
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 

rxy < 0,00 Tidak Valid 
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Untuk pengujian signifikan koefisien korelasi pada penelitian 

ini menggunakan uji-t sesuai dengan pendapat Sudjana (1996) dengan 

rumus sebagai berikut: 

t = rxy 
xyr

n

−
−

1

2
 

Keterangan: 

rxy   = Koefisien korelasi product moment Pearson 

n  = banyaknya siswa 

Dari hasil uji coba diperoleh nilai koefisien validitas 

kemampuan pemahaman konsep sebesar 0,94, nilai ini menunjukan 

bahwa validitas instrumen secara keseluruhan tergolong sangat 

tinggi. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

2.b Analisis Reliabilitas Tes Kemampuan Pemahaman Konsep 

Reliabilitas suatu instrumen berkaitan dengan keajegan atau 

ketetapan alat evaluasi dalam mengukur sesuatu dari siswa 

(Ruseffendi, 2003:142). Reliabilitas ini ditentukan dari nilai koefisien 

reliabilitas yang diperoleh dengan menggunakan rumus Alpha sebagai 

berikut : 
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Keterangan:  11r      = reliabilitas yang dicari 

n     = banyaknya butir soal 

 ∑ 2
iσ  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

 2
tσ      = varians total 

2 
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Selanjutnya nilai 11r di atas diinterpretasikan sebagai berikut: 

                                                 Tabel 3. 10 
                Klasifikasi Koefisien Reliabilitas Kemampuan Pemahaman Konsep 

 
Koefisien Validitas Interpretasi 

0,90 < r11 < 1,00 Validitas sangat tinggi 
0,70 < r11 < 0,90 Validitas tinggi 
0,40 < r11< 0,70 Validitas sedang 
0,20 < r11< 0,40 Validitas rendah 
0,00 < r11< 0,20 Validitas sangat rendah 

 

Dengan demikian, hasil tersebut dikatakan reliabel jika nilai yang 

diperoleh siswa berada pada level tinggi dan sangat tinggi. 

Dari hasil uji coba diperoleh nilai koefisien reliabilitas 

kemampuan pemahaman konsep sebesar 0.97, nilai ini menunjukan 

bahwa reliabilitas instrumen yang digunakan tergolong ke dalam 

kategori sangat tinggi. Perhitungan selengkapnya tentang perhitungan 

reliabilitas ini dapat dilihat pada lampiran. 

2.c Analisis Daya Pembeda Kemampuan Pemahaman Konsep 

Daya pembeda berkaitan dengan mampu/tidaknya instrumen 

yang digunakan membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan 

rendah. Untuk mengetahui daya pembeda tiap butir soal, digunakan 

rumus sebagai berikut: 

DP = 
SMI

XX BA −
  

Keterangan : 

DP = Daya pembeda 

AX  = Rata-rata skor siswa kelompok atas 

BX  = Rata-rata skor siswa kelompok bawah 
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SMI = Skor maksimum ideal 

Selanjutnya koefisien daya pembeda yang diperoleh dari 

perhitungan diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria berikut 

(Suherman dan Sukjaya, 1990: 202). 

                                     Tabel 3. 11 
                     Klasifikasi Daya Pembeda Kemampuan Pemahaman Konsep 

 
 Nilai Dp Interpretasi 

D11< 0,00 Sangat jelek 
0,00 < D11 < 0,20 Jelek 
0,20 < D11< 0,40 Cukup 
0,40 < r11< 0,70 Baik 
0,70 < r11 < 1,00 Sangat Baik 

 
Berdasarkan kriteria dan perhitungan dengan rumus di atas, 

diperoleh hasil berikut: 

Tabel 3. 12 
      Daya Pembeda Tiap Butir Soal Kemampuan Pemahaman Konsep 

 
No. Soal DP Interpretasi 

1.a 0.33 Cukup 

1.b 0.56 Baik 

1.c 0.36 Cukup 

2 0.36 Cukup 

3.a 0.56 Baik 

3.b 0.33 Cukup 

3.c 0.42 Baik 

4 0.36 Cukup 

5 0.25 Cukup 

 

Perhitungan selengkapnnya tentang perhitungan daya pembeda 

dapat dilihat pada lampiran. 
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2.d Analisis Tingkat Kesukaran Kemampuan Pemahaman Konsep 

Tingkat kesukaran dari setiap butir soal dihitung bardasarkan 

jawaban seluruh siswa yang mengikuti tes. Rumus yang digunakan 

adalah: 

TK = 
N

B
,    

dengan TK : tingkat kesukaran 

B  : jumlah skor yang diperoleh siswa pada soal itu 

N  : jumlah skor ideal pada soal itu 

Selanjutnya indeks kesukaran yang diperoleh dari perhitungan 

diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria berikut (Suherman dan 

Sukjaya, 1990: 213): 

Tabel 3. 13 
Klasifikasi Indeks Kesukaran Kemampuan Pemahaman Konsep 

 

 Nilai IK Interpretasi Soal 
IK =  0,00 Terlalu Sukar 

0,00 < IK< 0,30 Sukar 
0,30 < IK< 0,70 Sedang 
0,70 < IK< 1,00 Mudah 

IK = 1,00 Terlalu mudah 
 

Berdasarkan kriteria dan perhitungan dengan rumus di atas, 

diperoleh hasil berikut: 
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                                    Tabel 3. 14 
           Tingkat Kesukaran Tiap Butir Soal Kemampuan Pemahaman Konsep 

 
No. Soal IK Interpretasi 

1.a 0.50 Sedang 

1.b 0.56 Sedang 

1.c 0.51 Sedang 

2 0.51 Sedang 

3.a 0.56 Sedang 

3.b 0.50 Sedang 

3.c 0.49 Sedang 

4 0.51 Sedang 

5 0.26 Sukar 

 
Perhitungan selengkapnnya tentang perhitungan daya pembeda 

dapat dilihat pada lampiran. 

 

3. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh adalah data yang berasal dari pretest dan 

postest, angket yang diberikan pada siswa kelompok eksperimen, serta 

hasil wawancara dengan guru bidang studi matematika. 

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis sebagai 

berikut : 

3.1 Analisis Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif berasal dari hasil pretest dan postest. 

Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan penskoran 

hasil pretest dan postest. Dalam melakukan penskoran hasil pretest 

dan postest, jawaban diperiksa berdasarkan strategi penyelesaian soal, 
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langkah-langkah jawaban, serta alasan-alasannya. Setelah selesai 

penskoran, dilakukan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif 

terdiri dari: 

3.1.1 Analisis Data Pretest dan Postes 

Analisis data pretest dan postes dilakukan untuk 

melihat apakah kemampuan dalam kemampuan menulis 

matematis dan pemahaman matematis siswa yang mendapat 

pembelajaran matematika dengan strategi Writing from a 

Prompt dan Writing in Performace Tasks (WPWT) sama 

dengan siswa yang mendapat pembelajaran matematika dengan 

pendekatan konvensional. Untuk mengetahuinya dilakukan uji 

perbedaan rata-rata terhadap data pretest dan postes. Langkah 

awal dilakukan uji normalitas distribusi masing-masing kelas. 

Jika normalitas terpenuhi maka dilanjutkan dengan menguji 

homogenitas masing-masing kelas. Jika normalitas dan 

homogenitas terpenuhi, maka dilakukan uji ANOVA satu alur 

(Ruseffendi, 1998) untuk menguji hipotesis apakah ada 

perbedaan peningkatan kemampuan menulis matematis dan 

pemahaman konsep dalam matematika bagi siswa yang 

menerapkan WPWT dengan kelompok kecil, siswa yang 

menerapkan WPWT dengan klasikal, dan siswa yang 

menggunakan konvensional.  
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Setelah diuji menggunakan ANOVA satu alur, maka uji 

lanjutan dari ANOVA satu alur adalah menggunakan uji 

Scheffe. uji Scheffe ini digunakan untuk melihat perbedaan 

rerata dengan ANOVA satu alur pada data. 

Untuk mempermudah dalam melakukan pengolahan 

data, semua pengujian statistik pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan SPSS ver. 17. Seperti menguji 

normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, menguji 

homogenitas menggunakan uji statistic Levene’s Test, uji 

ANOVA satu alur, dan uji Scheffe. 

3.1.2 Analisis Data Gain 

Untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan 

menulis matematis dan pemahaman konsep matematis siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka dilakukan 

analisis terhadap hasil tes awal dan tes akhir. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan rumus gain ternormalisasi 

rata-rata (average normalized gain) oleh Hake (2007) 

dianggap lebih efektif sebagai berikut: 

                 Indeks Gain (g) =
skorpretesskorideal

skorpretesskorpostes

−
−

  
(Hake dalam Meltzer, 2007) 

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan 

dengan menggunakan klasifikasi sebagai berikut: 
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           Tabel 3.15   
            Klasifikasi Gain (g) 
 

 

 

 

3.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif terdiri atas: 

3.2.1 Skala Sikap Siswa 

Skala Sikap ini dipersiapkan dan dibagikan kepada 

siswa-siswa dikelompok eksperimen setelah tes akhir selesai 

dilaksanakan. Skala Sikap ini diberikan untuk mengetahui 

sikap para siswa tentang pembelajaran yang dilaksanakan dan 

perangkat tes yang mereka terima. Skala Sikap ini akan 

menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat 

Tidak Setuju (STS) terhadap seperangkat pernyataan yang 

berhubungan dengan strategi pembelajaran matematika dengan 

Writing from a Prompt dan Writing in Performace Tasks 

(WPWT). 

3.2.2 Pedoman Observasi 

Format observasi pada penelitian ini dibuat untuk 

mengobservasi aktivitas yang dilakukan siswa dan juga guru 

pada saat pembelajaran berlangsung. Sebagaimana yang 

Besarnya Gain (g) Interpretasi 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g < 0,7 Sedang 

g <0,3 Rendah 
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dikemukakan Maulana (Virlianty) bahwa observasi adalah 

suatu cara pengumpulan data yang menginventarisasikan data 

tentang sikap siswa dalam belajarnya, sikap guru, serta 

interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Data yang diperoleh 

diharapkan dapat menemukan hal-hal yang tidak teramati oleh 

peneliti selama pembelajaran berlangsung. Data yang 

diperoleh diharapkan dapat menemukan hal-hal yang tidak 

teramati oleh peneliti selama pembelajaran berlangsung. 

Adapun yang menjadi observer pada penelitian ini adalah guru 

di SMP BPI 1 Bandung. 

Arifin (Virlianti, 2002, h.22) Mengungkapkan 

kelebihan dan kelemahan observasi sebagai berikut: 

� Kelebihan observasi: 

a. Observasi merupakan alat untuk mengamati berbagai 

macam fenomena 

b. Observasi cocok untuk mengamati orang yang selalu 

sibuk. 

c. Banyak hal yang tidak dapat diukur dengan tes, tetapi 

justru lebih tepat dengan observasi. 

� Kekurangan observasi: 

a. Seringkali pelaksanaan observasi terganggu oleh 

keadaan cuaca, bahkan ada kesan kurang 
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menyenangkan dari observer ataupun dari observer itu 

sendiri. 

b. Biasanya masalah pribadi sulit untuk diamati. 

c. Jika proses yang diamati memakan waktu lama, maka 

observer sering menjadi jemu. 

Format observasi ini divalidasi secara logis berdasarkan 

studi literatur juga saran serta pertimbangan dari rekan-rekan 

mahasiswa Pendidikan Matematika Sekolah Pascasarjana UPI 

dan tentunya didasarkan pada pertimbangan dosen 

pembimbing. 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian sesuai alur diagram berikut:  
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E. Pengembangan Bahan Ajar 

1. Persiapan Penelitian 

Langkah-langkah persiapan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah: 

a. Diawali dengan kegiatan dokumentasi teoritis, yaitu melakukan kajian 

literatur terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan 

strategi Writing from a Prompt dan Writing in Performace Tasks 

(WPWT) serta pengungkapan kemampuan menulis dan pemahaman 

konsep siswa. Hasil dari kajian ini akhirnya berbentuk sebuah proposal 

penelitian. 

b. Seminar Proposal di Sekolah Pascasarjana Pendidikan Matematika UPI, 

dilanjutkan dengan perbaikan proposal penelitian. 

c. Pembuatan instrument penelitian dan rancangan pembelajaran. 

Instrumen penelitian terdiri dari soal tes kemampuan menulis matematis 

dan pemahaman konsep matematis siswa, format observasi terhadap 

siswa dan guru, dan skala sikap siswa. 

d. Melakukan uji coba soal tes di SMP Laboratorium - Percontohan UPI 

Kampus Cibiru Bandung. 

e. Permohonan izin penelitian kepada Rektor melalui Direktur Sekolah 

Pascasarjana UPI dan permohonan izin penelitian kepada Kepala SMP 

BPI 1 Bandung. 

f. Setelah disetujui dan diterima oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, 

maka penulis langsung terjun ke lapangan melaksanakan penelitian.  
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2. Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pertama setelah persiapan penelitian dianggap cukup 

memadai, dilanjutkan dengan pemilihan tiga kelas sampel penelitian 

secara acak dari enam kelas yang ada dan yang terpilih yaitu kelas VIII-A 

dan VIII-D sebagai kelompok esperimen, serta kelas VIII-B sebagai 

kelompok kontrol 

Tahap kedua yaitu pelaksanaan pretes untuk soal tes kemampuan 

menulis dan pemahaman konsep matematika.  

Pada penelitian ini, peneliti sendiri berperan sebagai guru yang 

memberikan materi pelajaran pada ketiga kelas tersebut. Selama 

pelaksanaan pembelajaran, ketiga kelas mendapatkan perlakuan yang sama 

dalam hal materi pelajaran yang diajarkan dan jumlah jam pelajaran yang 

diberikan. Pelaksanaan pembelajaran dengan strategi Writing from a 

Prompt dan Writing in Performace Tasks (WPWT) dilakukan sebanyak 15 

kali pertemuan, dimana satu kali pertemuan sama dengan 2 jam pelajaran 

dan 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Selama proses pembelajaran 

siswa kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibagi menjadi 

beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang per kelompok. 

Pembagian ini berdasarkan atas keheterogenan kemampuan matematis 

siswa yang diambil dari hasil ulangan harian siswa pada semester 1 tahun 

pelajaran sebelumnya. 

Pada setiap pembelajaran yang berlangsung dilakukan 

pengamatan/observasi terhadap kegiatan siswa dan guru yang dilakukan 
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oleh rekan-rekan guru di sekolah tersebut. Khusus untuk siswa yang 

berkemampuan rendah di kelas eksperimen, setelah selesai pembelajaran, 

siswa diberi jam belajar tambahan. Pada jam tersebut mereka diberi tugas 

tambahan. 

Tahap ketiga, setelah pembelajaran selesai diadakan postes pada 

kedua kelompok siswa. Setelah postes dilaksanakan siswa diminta untuk 

mengisi skala sikap. Adapun kegiatan akhir dari penelitian ini adalah 

menganalisis data yang diperoleh baik secara kualitatif maupun kuantitatif.   

 

3. Gambaran Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung ke lapangan sebagai 

pengajar dan melaksanakan model pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Writing from a Prompt dan Writing in Performace Tasks 

(WPWT). Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan strategi 

Writing from a Prompt dan Writing in Performace Tasks (WPWT) ini 

dilakukan sebanyak 15 kali pertemuan, setiap pertemuan siswa diberikan 

bahan ajar dalam bentuk LKS. 

Bahan ajar / LKS ini telah disusun dengan menyajikan berbagai 

permasalahan yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya 

sehari-hari siswa. Adanya permasalahan yang diberikan dalam bahan ajar / 

LKS diharapkan setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mampu 

membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini menunjukkan terjadinya 

proses belajar yang mengacu pada paham konstruktivisme.  
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Tabel 3.16 
   Ringkasan Penerapan Pembelajaran Matematika dengan strategi (WPWT) 

 
Strategi Pembelajaran Writing from a Prompt dan Writing 

in Performace Tasks (WPWT) Pembelajaran 
Konvensional 

Klasikal Kelompok 
Bahan ajar dikemas 
sedemikian hingga 
memungkinkan siswa untuk 
mengembangkan pemahaman 
dan kemampuan menulis 
matematis melalui prompt 
maupun task. Prompt dan tasks 
diberikan secara klasikal 

Bahan ajar dikemas 
sedemikian hingga 
memungkinkan siswa 
untuk mengembangkan 
pemahaman dan 
kemampuan menulis 
matematis melalui prompt 
maupun task. Prompt dan 
tasks diberikan pada tiap-
tiap kelompok. 

Bahan ajar mengikuti 
buku ajar yang 
dipegang guru. Metode 
yang digunakan 
ceramah/ ekspositori. 
Dalam kelas ini tidak 
diadakan desain 
apapun yang berkaitan 
dengan kegiatan 
menulis matematik. 

Guru dalam penelitian ini 
bertindak sebagai fasilitator, 
guru mengarahkan/ 
membimbing siswa sesuai 
dengan kebutuhan siswa 
dengan Prompt dan tasks yang 
telah disiapkan. Dalam 
kegiatan ini semua bantuan 
dari guru diberikan secara 
klasikal. 

Guru dalam penelitian ini 
bertindak sebagai 
fasilitator, guru 
mengarahkan/ 
membimbing siswa sesuai 
dengan kebutuhan siswa 
dengan prompt dan task 
yang telah disediakan. 
Dalam kegiatan ini semua 
bantuan dari guru 
diberikan pada kelompok-
kelompok kecil yang telah 
dirancang sebelumnya. 

Guru berperan 
sebagai sumber 
belajar, yang 
menjelaskan konsep, 
memberikan contoh 
soal, mengerjakan 
soal, dan mengevaluasi 
hasil belajar siswa. 

Siswa berperan sebagai 
individu dalam kelas yang 
aktif melalui kegiatan 
menyelesaikan tugas-tugas 
atau bantuan yang diperlukan 
(prompt). Siswa dapat 
mengembangkan secara 
individual prompt maupun 
tasks yang diberikan guru. 

Siswa berperan sebagai 
individu dan juga sebagai 
anggota kelompok yang 
aktif melalui kegiatan 
menyelesaikan tugas-
tugas. Siswa dapat 
mengembangkan tugas 
secara bersama-sama 
dalam kelompok. 

Siswa berperan 
sebagai penerima 
pengetahuan yang 
pasif  

Interaksi dalam kegiatan 
pembelajaran dapat 
berlangsung satu arah atau dua 
arah bergantung dari keaktifan 
tiap individu. 

Interaksi dalam kegiatan 
pembelajaran bersifat 
multi arah khususnya 
dalam kerja kelompok. 

Interaksi dalam 
kegiatan pembelajaran 
bersifat satu. 

 


