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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

     Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian Quasi Eksperimental 

Design yaitu desain yang mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
1
 Desain ini menggunakan desain 

penelitian The Nonequivalent Pretest-Posttest Control Group Design. 

Kelompok eksperimen akan diberi perlakuan dengan pembelajaran 

Reciprocal Teaching dan kelompok kontrol akan diberi perlakuan dengan 

pembelajaran konvensional. Berikut gambaran tentang desain The 

Nonequivalent Pretest-Posttest Control Group Design yang dilakukan dalam 

penelitian ini pada tabel III.1.
2
 

            TABEL III.1 

              DESAIN PENELITIAN  

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

KE O1 X O2 

KK O3 - O4 

Sumber: Sugiyono   

Keterangan: 

KE   : Kelompok Eksperimen 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta,  2013), hlm.114 

 
2
 Ibid, hlm. 116 
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KK  : Kelompok Kontrol 

X    : Perlakuan dengan pembelajaran reciprocal teaching 

O1,3: Pretest (Tes Awal) 

O2,4 : Posttest (Tes Akhir) 

     Untuk kemandirian belajar siswa, diberikan angket pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sebelum dilakukan treatment. Skala kemandirian belajar 

siswa dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, tinggi, sedang dan rendah. Secara 

rinci rancangannya dapat dilihat pada tabel III.2 berikut:
3
 

TABEL III.2 

HUBUNGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN 

KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN 

KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 

Kemandirian  

Belajar (B) 

Pendekatan  

Pembelajaran (A) 

Tinggi 

 𝑏1  

Sedang 

 𝑏2  

Rendah 

 𝑏3  

Reciprocal Teaching 

 𝑎1  
 𝑎𝑏 11  𝑎𝑏 12   𝑎𝑏 13  

Konvensional  

 𝑎2  
 𝑎𝑏 21  𝑎𝑏 22  𝑎𝑏 23 

 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 02 Januari–23 Januari 2018 

semester genap tahun ajaran 2017/2018. Tempat penelitian dilaksanakan di 

SMP Negeri 2 Bangkinang Kota yang beralamat di Jalan Letnan Boyak 

No.11 Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, Provinsi Riau.  

 

                                                           
 

3
 Faradila Thalib, dkk, “Eksperimentasi Pendekatan reciprocal Teaching dengan Alat 

Peraga Pada Pokok Bahasan Lingkaran Ditinjau dari Kreativitas Siswa”, Jurnal Elektronik 

Pembelajaran Matematika FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol.4 No.3, 2016, hlm. 

297 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

     Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
4
  

     Jadi populasi adalah keseluruhan data ataupun obyek yang menjadi 

perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup. Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa SMPN 2 Bangkinang Kota Tahun Pelajaran 

2017/2018 sebanyak 707 siswa yang terbagi dalam kelas IX berjumlah 

254 siswa, kelas VIII berjumlah 237 siswa, dan kelas VII yang berjumlah 

216 siswa. 

2. Sampel  

     Pengambilan sampel haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau 

dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya dengan istilah 

sampel harus representatif. Untuk itu, dilakukanlah langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data siswa kelas VII SMPN 2 Bangkinang Kota. Dari 

data tersebut juga didapatkan informasi tentang nama-nama serta 

jumlah siswa.  

                                                           
4
 Sugiyono, Op.Cit, hlm.117 
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b. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.
5
 Pengambilan sampel memerhatikan pertimbangan bahwa 

kelas yang dipilih adalah kelas yang pelajaran matematikanya diajar 

oleh guru yang sama. Selain itu, kemampuan matematika setiap kelas 

yang diambil sebagai sampel penelitian adalah kelas-kelas dengan 

rata-rata nilai matematika yang relatif sama dan memiliki karakteristik 

yang tidak jauh berbeda. Melalui proses tersebut, terpilihlah kelas VII-

6 sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas yang menggunakan 

pendekatan reciprocal teaching dan kelas VII-7 sebagai kelas kontrol, 

yaitu kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

c. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII.6 sebagai kelas 

eksperimen yang berjumlah 25 orang dan siswa kelas VII.7 sebagai 

kelas kontrol yang berjumlah 26 orang. 

d. Sebelum diberi perlakuan maka kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diberikan pretest untuk mengetahui apakah kedua sampel berasal dari 

kondisi awal yang sama dan kemampuan komunikasi matematis yang 

tidak terlalu berbeda. Setelah itu, data dianalisis melalui uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji–t. 

e. Melakukan non-tes berupa pemberian angket untuk mengetahui 

kemandirian belajar siswa pada kedua kelas. Sebelum angket 

                                                           
5
 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan, Penelitian Pendidikan Matematika 

(Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 110 
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dibagikan, terlebih dahulu angket diujikan kepada kelas lain untuk 

melihat validitas dan reliabilitas angket. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian. 

Variabel penelitian ini ada tiga macam, yaitu:
6
 

1. Variabel Bebas 

     Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

terjadinya perubahan atau munculnya variabel terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran Reciprocal Teaching. 

2. Variabel Terikat 

     Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3. Variabel Moderator 

     Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat 

dan memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan terikat. Variabel 

moderator dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar siswa. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

     Ada 2 data yang tersedia yaitu kemampuan komunikasi matematis dan 

kemandirian belajar siswa. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

                                                           
 

6
 Ibid., hlm. 14 
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1. Tes  

     Pengumpulan data melalui teknik tes dilakukan dengan memberikan 

instrumen tes yang terdiri dari seperangkat pertanyaan/soal untuk 

memperoleh data mengenai kemampuan siswa terutama pada aspek 

kognitif.
7
 Teknik pengumpulan data dengan tes terdiri dari dua, yaitu 

pertama adalah tes awal sebagai studi pendahuluan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa yang terdiri dari 2 buah 

soal essai sesuai indikator komunikasi matematis dan yang kedua 

menggunakan pretest dan posttes yaitu tes awal dan tes akhir yang terdiri 

dari soal-soal komunikasi matematis. Tes berbentuk essai sebanyak 8 soal 

dan diberikan  pada awal dan akhir penelitian. Tujuan dari tes ini adalah 

untuk menjawab hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.  

2. Non-Tes 

     Teknik non-tes merupakan salah satu teknik dalam mengenali dan 

memahami siswa sebagai individu. Teknis non-tes berkaitan dengan 

prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa pada 

umumnya yang bersifat kualitatif, diantaranya: 

a. Angket 

     Angket digunakan untuk memperoleh data kemandirian belajar 

siswa. Kemandirian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sejumlah skor dari pertanyaan yang mencerminkan kreatif, kebebasan, 

keyakinan dan tanggung jawab ditandai dengan adanya berbagai 

                                                           
7
 Ibid., hlm 232. 
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inisiatif belajar, ingin mendapatkan pengalaman baru dan berusaha 

mengatasi masalah. Untuk mengungkap kemandirian belajar siswa 

digunakan skala Likert yang terdiri dari 32 pernyataan dengan lima 

pilihan yang akan diberikan yaitu Sering Sekali, Sering, Kadang-

Kadang, Jarang, dan Jarang Sekali yang diberikan sebelum dilakukan 

treatment. 

b. Lembar Observasi 

    Untuk melihat kesesuaian maka peneliti menggunakan lembar 

observasi untuk melihat proses pembelajaran dan aktivitas belajar siswa 

dan juga guru dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru 

dan siswa yang diisi oleh observer (pengamat). Tujuannya adalah agar 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana dan tujuan penelitian juga 

sebagai alat evaluasi dan saran bagi peneliti agar lebih baik lagi dalam 

pertemuan-pertemuan berikutnya. 

c. Dokumentasi 

     Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung objek yang diteliti, akan tetapi melalui catatan-catatan atau 

dokumen yang ada, seperti profil sekolah, prasarana sekolah, keadaan 

guru, keadaan siswa, dan foto-foto jawaban tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang telah dilakukan. 
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F. Pengembangan Instrumen  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Instrumen Pembelajaran 

a. Silabus 

     Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi 

dasar, materi pokok/pembeljaran, kegiatan pembelajaran, indikator, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus 

merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar 

kedalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

     Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu 

proses penyusunan materi pelajaran, menggunakan media 

pembelajaran, menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran, 

dan penilaian untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
8
 

     Sebelum digunakan RPP terlebih dahulu dilakukan validasi oleh 

dosen pembimbing dan guru matematika, tujuan validasi ini adalah 

untuk mengetahui apakah RPP sesuai dengan kurikulum dan 

pembelajaran yang digunakan dan sekaligus memperoleh gambaran 

apakah RPP dapat diimplementasikan oleh guru dengan baik. 

 

                                                           
8
Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 17  
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c. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

     Lembar Kerja Siswa dibuat berisi sedikit rangkuman materi, dan 

soal-soal materi kemampuan komunikasi matematis. Sebelum 

digunakan LKS terlebih dahulu dilakukan validasi oleh dosen 

pembimbing. Tujuan validasi ini adalah untuk mengetahui apakah LKS 

sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan dan sekaligus 

memperoleh gambaran apakah LKS dapat dipahami siswa dengan baik. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Tes Soal Kemampuan Komunikasi Matematis 

     Tes ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar peserta didik 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kemampuan komunikasi 

matematis yang dilakukan di awal dan akhir pertemuan. Sebelum tes 

digunakan terlebih dahulu diuji cobakan pada kelas VIII.10 untuk 

melihat validitas butir soal, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 

kesukaran soal. 

Adapun langkah-langkah pembuatan tes terdiri dari: 

1) Membuat kisi-kisi soal tes komunikasi matematis berdasarkan 

indikator kemampuan komunikasi matematis. 

2) Menyusun soal tes komunikasi matematis sesuai kisi-kisi yang 

dibuat serta memberikan penskoran atau rubrik dari setiap soal. 

3) Sebelum soal digunakan, terlebih dahulu soal diujikan kepada siswa 

kelas VIII.10 untuk melihat validitas, reliabilitas, daya pembeda dan 

tingkat kesukaran soal. 
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4) Memberikan pretest kepada siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa 

sebelum dilakukan treatment serta memberikan posttest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diakhir pembelajaran. 

5) Menghitung peningkatan kompetensi yang terjadi antara pretest dan 

posttest dihitung  dengan rumus g factor (N-Gains) dengan rumus:
9
 

   𝑔 =
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 −𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚  𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 −𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡  𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
   

 Tingkat perolehan skor gain ternormalisasi dikelompokkan kedalam 

tiga kategori, yaitu terdapat pada tabel III.3:
10

 

     TABEL III.3 

                                           KATEGORI NILAI N-GAINS 

Nilai N-Gain Kategori 

N − gain ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ N − gain < 0,7 Sedang 

N − gain < 0,3 Rendah 

        Sumber: Richard R. Hake 

 

Analisis yang dilakukan terhadap soal uji coba tes adalah: 

1) Uji Validitas 

     Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur dengan 

tepat sesuai dengan kondisi responden yang sesungguhnya.
11

 

                                                           
 

9
 David E. Meltzer, “Relationship Between Mathematics Preparation and Conceptual 

Learning Gains in Physics: A Possible “Hidden Variable” in Diagnostic Pretest Scores”, American 

Journal of Physics, Vol.70, 2002, hlm.3 

 
10

 Richard R. Hake, “Interactive-Engagement Versus Traditional Methods: A Six-

Thousand-Student Survey Mechanics Test Data For Introductory Physics Courses”, American 

Journal of Physics, Vol. 66, No. 1, 1998, hlm. 65 
11

 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Bandung: Zanafa Publishing, 2010), hlm. 85 
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     Validitas butir tes dapat diketahui dengan mengetahui analisis 

faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen 

dengan skor totalnya. Hal ini bisa dilakukan dengan korelasi product 

moment, yaitu:
12

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁. 𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

  𝑁. 𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁. 𝑌2 − ( 𝑌)2 
 

Keterangan: 

r xy :  Koefisien validitas   

 𝑋:  Jumlah skor item 

 𝑌:  Jumlah skor total (seluruh item) 

N  :  Jumlah responden 

Setelah itu dihitung  uji-t dengan rumus:  

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟 𝑛− 2

 1−  𝑟2
 

Keterangan: 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   : nilai t hitung 

𝑟𝑥𝑦     : koefisien korelasi 

n     : jumlah responden 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir soal 

dengan membandingkan nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dalam hal ini 

pada taraf ∝= 0,05 dan derajat kebebasan (𝑑𝑘 = 𝑛 − 2). 

 

                                                           
12

 Ibid. hlm. 85 
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Kaidah keputusan: 

Jika t hitung > t tabel berarti valid, sebaliknya 

Jika t hitung < t tabel berarti tidak valid 

Setelah diketahui apakah butir soal tersebut invalid atau valid, maka 

langkah selanjutnya kita dapat memberikan penafsiran terhadap 

koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka 

dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel III.4 

berikut:
13

 

    TABEL III.4  

        KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL 

Koefisien Korelasi Interpretasi Validitas 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦≤1,00 Sangat Baik 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦  < 0,90 Baik 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦  < 0,70 Cukup Baik 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦  < 0,40 Buruk 

𝑟𝑥𝑦  < 0,20 Sangat Buruk 

 Sumber: Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan 

 

  TABEL III.5 

       HASIL VALIDITAS SOAL POSTTEST 

 

      

     

B

e

r

a

B

                                                           
 

13
 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan, Op.Cit., hlm.193 

No. Item 

Soal 
𝒓𝒙𝒚 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 

Harga 

𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 
Harga 

Keputusan Interprestasi 

1 0,2917 1,4941 2,06 Tidak Valid  Buruk 

2 0,8279 7,2312 2,06 Valid Baik 

3 0,8655 8,4633 2,06 Valid Baik 

4 0,8308 7,3136 2,06 Valid Baik 

5 0,8869 9,4065 2,06 Valid  Baik 

6 0,7953 6,4280 2,06  Valid Baik 

7 0,8491 7,8746 2,06 Valid Baik 

8 0,3868 2,0546 2,06 Tidak Valid  Buruk 

9 0,9005 10,1426 2,06 Valid Sangat Baik 

10 0,8007 6,5469 2,06 Valid Baik 
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Berdsarkan kriteria validitas soal, diperoleh bahwa soal Posttest 

terdapat 8 butir soal yang valid dan 2 butir soal tidak valid seperti 

tampak pada tabel III.5 di atas. Hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran M1. 

2) Uji Reliabilitas 

     Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketepatan 

instrumen atau ketepatann siswa dalam menjawab atau evaluasi 

tersebut. Suatu alat evaluasi (instrumen) dikatakan baik bila 

reliabilitasnya tinggi. Proses perhitungan reliabilitas pada penelitian 

ini menggunakan metode alpha.
14

 

                        𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

 𝑆𝑖2

𝑆𝑡2
  

Rumus untuk varians total dan varians item untuk subjek n ≤ 30 

antara lain: 

𝑆𝑖 =
 𝑋𝑖

2 −
  𝑋𝑖 

2

𝑁

𝑁− 1
                        𝑆𝑡 =

 𝑋𝑡
2 −

  𝑋𝑡 
2

𝑁

𝑁− 1
 

Rumus untuk varians total dan varians item untuk subjek n > 30 

antara lain: 

𝑆𝑖 =
 𝑋𝑖

2 −
  𝑋𝑖 

2

𝑁

𝑁
                        𝑆𝑡 =

 𝑋𝑡
2 −

  𝑋𝑡 
2

𝑁

𝑁
 

Keterangan: 

Si : Varians skor tiap-tiap soal 

 𝑆𝑖 : Jumlah varians skor tiap-tiap soal 

                                                           
14

 Ibid. hlm. 206 
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St : Varians total 

 𝑋𝑖
2
 : Jumlah kuadrat soal Xi 

  𝑋𝑖 
2   : Jumlah soal Xi dikuadratkan 

 𝑋𝑡
2
 : Jumlah kuadrat X total 

  𝑋𝑡 
2   : Jumlah X total dikuadratkan 

n : Jumlah soal 

N  : Jumlah siswa 

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi, 

sedang, atau rendah dapat dilihat pada Tabel III.6:
15

 

                       TABEL III.6 

        KRITERIA RELIABILITAS TES 

Koefisien Korelasi Interpretasi Reliabilitas 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦≤1,00 Sangat Baik 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦  < 0,90 Baik 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦  < 0,70 Cukup Baik 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦  < 0,40 Buruk 

𝑟𝑥𝑦  < 0,20 Sangat Buruk 

 Sumber: Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan 

 

     Setelah melakukan perhitungan pada uji soal uji coba Posttest, 

didapatkan nilai r11 yaitu 0,912. Jika Jika hasil r11 ini dikonsultasikan 

dengan nilai Tabel r Product Moment dengan df = N – 1 = 26 – 1 = 

25 dengan taraf signifikansi 5%, maka diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,381 

     Dari keterangan di atas, dapat kita peroleh bahwa 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

sehingga kedelapan soal uji coba Posttest yang telah diujikan 

tersebut reliabel dengan interpretasi sangat baik, sehingga dapat 

                                                           
 

15
 Ibid. 
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digunakan. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran M1. 

3) Uji Indeks Kesukaran Soal 

     Indeks kesukaran adalah suatu bilangan yang menyatakan derajat 

kesukaran suatu butir soal. Suatu butir soal dikatakan 

memilikiindeks kesukaran yang baik jika soal tersebut tidak terlalu 

mudah dan tidak terlalu sukar.
16

 

Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks kesukaran tes 

essai adalah
17

: 

IK =
X 

SMI
 

Keterangan: 

IK      = Indeks Kesukaran Soal 

X         = Rata-rata jawaban siswa pada suatu butir soal 

SMI  = Skor maksimum ideal, yaitu skor maksimum yang akan 

diperoleh siswa jika menjawab butir soal tersebut dengan 

tepat (sempurna) 

     Untuk menentukan butir soal tersebut mudah, sedang atau sukar 

dapat digunakan kriteria pada Tabel III.7:
18

 

 

 

 

                                                           
 

16
 Ibid. hlm. 223-224 

17
 Ibid. hlm. 224 

18
 Ibid.  
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TABEL III.7 

       KRITERIA INDEKS KESUKARAN SOAL 

Indeks Kesukaran Interpretasi IK 

IK = 0,00 Terlalu Sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Sukar 

0,70 < IK < 1,00 Mudah 

IK = 1,00 Terlalu Mudah 

               Sumber: Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan 

Hasil Uji tingkat kesukaran soal disajikan secara singkat pada tabel 

III.8 berikut:  

 TABEL III.8 

 HASIL UJI INDEKS KESUKARAN  

           SOAL POSTTEST 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, dari 10 soal uji coba, didapat 5 soal 

dengan kategori sukar, 4 soal dengan kategori sedang, dan 1 soal 

dengan kategori mudah. Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat 

pada Lampiran M2. 

4) Uji Daya Pembeda 

     Daya pembeda adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang 

No Soal 
Indeks 

Kesukaran 
Kriteria 

 1 0,62 Sedang 

2 0,71 Mudah 

3 0,52 Sedang 

4 0,49 Sedang 

5 0,28 Sukar 

6 0,16 Sukar 

7 0,38 Sedang 

8 0,25 Sukar 

9 0,31 Sedang 

 10 0,15 Sukar 
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berkemampuan rendah.
19

 Rumus yang digunakan untuk menentukan 

daya pembeda tes essai adalah:
20

 

DP =
X A − X B

SMI
 

Keterangan: 

DP    = Daya Pembeda 

X A     = Rata-rata skor jawaban siswa kelompok atas 

X B     = Rata-rata skor jawaban siswa kelompok bawah 

SMI = Skor maksimum ideal, yaitu skor maksimum yang akan 

diperoleh siswa jika menjawab butir soal tersebut dengan 

tepat (sempurna) 

     Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka harga tersebut 

diinterpretasikan pada kriteria daya pembeda sesuai dengan tabel 

III.9:
21

 

           TABEL III.9 

     KRITERIA DAYA PEMBEDA SOAL 

Daya Pembeda Interpretasi 

Pembeda 

0,70< DP≤1,00 Sangat Baik 

0,40< DP≤0,70 Baik 

0,20< DP≤0,40 Cukup 

0,00< DP≤0,20 Buruk 

0,70≤0,00 Sangat Buruk 

Sumber: Karunia Eka dan Mokhammad Ridwan 

 

                                                           
 

19
 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Daulat Riau, 

2012), hlm. 86 

 
20

 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan, Op.Cit., hlm. 217 

 
21

 Ibid. 
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     Hasil perhitungan daya pembeda dapat dilihat pada Lampiran M2 

Hasil daya pembeda untuk uji soal Posttest disajikan pada tabel 

III.10 berikut: 

  TABEL III.10 

  HASIL UJI DAYA PEMBEDA POSTTEST 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil rekapitulasi uji coba soal Posttest disajikan pada tabel III.11 

berikut: 

 TABEL III.11 

HASIL REKAPITULASI UJI COBA SOAL POSTTEST 

 

No Soal Daya Pembeda Interpretasi 

 1 0,05 Buruk 

2 0,21 Cukup 

3 0,22 Cukup 

4 0,23 Cukup 

5 0,41 Baik 

6 0,21 Cukup 

7 0,44 Baik 

8 0,05 Buruk 

9 0,29 Cukup 

 10 0,23 Cukup 

No.  

Soal 

Keputusan 

Validitas 
Reliabilitas 

Interprestasi 

Daya Pembeda 

Interprestasi 

Indeks Kesukaran 
Keterangan 

1 Tidak Valid  

 Sangat 

Baik 

Buruk Sedang Tidak Digunakan 

2 Valid Cukup Mudah Digunakan 

3 Valid Cukup Sedang Digunakan 

4 Valid Cukup Sedang Digunakan 

5 Valid  Baik Sukar Digunakan 

6  Valid Cukup Sukar Digunakan 

7 Valid Baik Sedang Digunakan 

8 Tidak Valid  Buruk Sukar Tidak Digunakan 

9 Valid Cukup Sedang Digunakan 

10 Valid Cukup Sukar Digunakan 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi, dapat disimpulkan bahwa dari 10 soal 

uji coba Posttest, maka soal yang layak serta dapat digunakan adalah 

sebanyak 8 soal. 

b. Skala Kemandirian Belajar 

     Skala yang digunakan adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian 

belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Skala ini diberikan 

kepada siswa pada awal pembelajaran sebagai alat untuk mengukur 

tingkat kemandirian siswa dari tinggi, sedang dan  rendah. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang atau 

sekelompok tentang fenomena sosial.
22

 Adapun pernyataan dalam skala 

terbagi 2 yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif.  

     Setelah angket terkumpul dan data di input dengan menggunakan 

pedoman skala likert, maka data diolah dengan mencari rata-rata total 

dan standar deviasi untuk setiap siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan kriteria pedoman penilaian, yaitu:
23

 

TABEL III.12 

KRITERIA PENGELOMPOKAN  

KEMANDIRIAN BELAJAR 

Kriteria Kategori 

X ≥ X   + SD Tinggi 

X  – SD ≤  X < X + SD Sedang 

X <  X  – SD Rendah 

     Sumber: Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan 

 

                                                           
22

 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 134. 

 23 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan, Op.Cit., hlm.233 
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     X merupakan skor total utuk setiap siswa yang telah diperoleh 

setelah peneliti melakukan perhitungan. Setelah memperoleh rata-rata 

total dan standar deviasi dari gabungan kelompok eksperimen dan 

kontrol, maka setiap siswa dikelompokkan menurut tinggi, sedang dan  

rendah kemandirian belajar berdasarkan kriteria diatas. Sebelum angket 

diberikan, maka terlebih dahulu angket diuji validitas dan 

reliabilitasnya. 

1) Uji Validitas Angket 

     Sebelum angket digunakan, maka terlebih dahulu angket diuji 

cobakan kepada sekolah lain yaitu SMP Negeri 4 Rumbio Jaya yang 

terdiri dari 31 responden. Dengan menggunakan rumus koefisien 

korelasi product moment Person seperti pada uji validitas tes, maka 

diperoleh hasil uji validitas angket pada tabel III.13 berikut: 
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   TABEL III.13 

 HASIL VALIDITAS ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR 

No. Item 

Pernyataan 
𝒓𝒙𝒚 

Harga 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
Harga 

𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 
Keputusan Interpretasi 

1 0,40 2,34 2,04 Valid Cukup Baik 

2 0,46 2,77 2,04 Valid Cukup Baik 

3 0,25 1,42 2,04 Tidak Valid Buruk 

4 0,11 0,58 2,04 Tidak Valid Sangat Buruk 

5 0,43 2,55 2,04 Valid Cukup Baik 

6 0,04 0,20 2,04 Tidak Valid Sangat Buruk 

7 0,41 2,43 2,04 Valid Cukup Baik 

8 0,57 3,71 2,04 Valid Cukup Baik 

9 0,46 2,77 2,04 Valid Cukup Baik 

10 0,41 2,43 2,04 Valid Cukup Baik 

11 0,64 4,47 2,04 Valid Cukup Baik 

12 0,71 5,42 2,04 Valid Baik 

13 0,44 2,65 2,04 Valid Cukup Baik 

14 0,44 2,64 2,04 Valid Cukup Baik 

15 0,70 5,21 2,04 Valid Baik 

16 0,42 2,47 2,04 Valid Cukup Baik 

17 0,57 3,74 2,04 Valid Cukup Baik 

18 0,41 2,43 2,04 Valid Cukup Baik 

19 0,003 0,02 2,04 Tidak Valid Sangat Buruk 

20 0,41 2,43 2,04 Valid Cukup Baik 

21 0,48 2,97 2,04 Valid Cukup Baik 

22 0,58 3,84 2,04 Valid Cukup Baik 

23 0,41 2,43 2,04 Valid Cukup Baik 

24 0,04 0,21 2,04 Tidak Valid Sangat Buruk 

25 0,44 2,65 2,04 Valid Cukup Baik 

26 0,44 2,63 2,04 Valid Cukup Baik 

27 0,02 0,099 2,04 Tidak Valid Sangat Buruk 

28 0,45 2,70 2,04 Valid Cukup Baik 

29 0,41 2,43 2,04 Valid Cukup Baik 

30 0,43 2,54 2,04 Valid Cukup Baik 

31 0,41 2,40 2,04 Valid Cukup Baik 

32 0,13 0,72 2,04 Tidak Valid Sangat Buruk 

33 0,42 2,46 2,04 Valid Cukup Baik 

34 0,56 3,63 2,04 Valid Cukup Baik 

35 0,43 2,53 2,04 Valid Cukup Baik 

36 0,43 2,58 2,04 Valid Cukup Baik 

37 0,44 2,64 2,04 Valid Cukup Baik 

38 0,54 3,47 2,4 Valid Cukup Baik 

39 0,24 1,30 2,04 Tidak Valid Buruk 

40 0,60 4,08 2,04 Valid Cukup Baik 
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     Berdasarkan perhitungan, dari 40 pernyataan didapatkan 32 

pernyataan yang valid dan 8 pernyataan yang tidak valid. Hasil 

perhitungan uji validitas angket selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran L2. 

2) Uji Reliabilitas Angket 

     Reliabilitas angket menunjukkan bahwa angket dapat dipercaya 

sebagai alat pengumpul data. Uji reliabilitas untuk angket digunakan 

teknik alpha yang dihitung dengan rumus berikut:
24

 

𝑟 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

 𝑆𝑖
𝑆𝑡

  

Keterangan : 

𝑟     = indeks reliabilitas instrumen 

𝑘     = banyaknya butir item 

 𝑆𝑖 = jumlah varians skor dari tiap-tiap item 

𝜎𝑡
2 = variansi total  

     Setelah melakukan perhitungan pada uji coba angket dengan 40 

pernyataan pada 31 responden, didapatkan nilai r11 yaitu 0,8651. Jika 

hasil r11 ini dikonsultasikan dengan nilai Tabel r Product Moment 

dengan df = N – 1 = 31 – 1 = 30 dengan taraf signifikansi 5%, maka 

diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,349 sehingga 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

     Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa angket yang 

telah diujikan tersebut reliabel dengan interpretasi baik, sehingga 

dapat digunakan untuk diujikan pada kelas eksperimen dan kelas 

                                                           
 

24
 Hartono,  Op.Cit., hlm. 102-103 
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kontrol. Perhitungan reliabilitas angket selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran L3. 

c. Observasi 

     Observasi ini dilakukan setiap kali tatap muka, dengan tujuan untuk 

mengamati kegiatan guru dan siswa yang diharapkan muncul dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran 

Reciprocal Teaching. Observasi ini dilakukan untuk mencocokkan 

dengan perencanaan yang telah dibuat. 

 

G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

 Pada tahap persiapan dilakukan langkah-langkah: 

a. Menetapkan jadwal penelitian. Rancangan penelitian ini dilaksanakan 

di SMP Negeri 2 Bangkinang Kota pada kelas VII semester genap. 

b. Melakukan studi pendahuluan untuk melihat tingkat kemampuan 

komunikasi matematis siswa dan menyiapkan kisi-kisi soal tes 

kemampuan komunikasi matematis yang materinya telah dipelajari 

siswa. 

c. Mengurus surat izin penelitian. 

d. Mempelajari materi pelajaran matematika kelas VII semester genap 

yaitu Perbandingan. 

e. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 
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f. Mempersiapkan dan menyusun instrumen pengumpulan data, yaitu kisi-

kisi soal pretest, posttest, angket kemandirian belajar matematika, soal 

dan kunci jawaban pretest dan posttest, serta lembar observasi. 

g. Memvalidasi semua perangkat penelitian yang diperlukan dalam 

penelitian kepada dosen pembimbing. 

h. Sebelum dilakukan tes pada sampel, instrumen di uji cobakan untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran 

soal. Untuk soal posttest, peneliti melakukan uji coba ke siswa kelas 

VIII yaitu kelas VIII.10. Sedangkan angket kemandirian belajar peneliti 

mengujicobakan kesekolah lain yaitu SMP Negeri 4 Rumbio Jaya Kelas 

VII.1 

i. Menentukan siswa yang mempunyai kemandirian belajar tinggi, 

sedang, dan rendah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui tes 

angket yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

2. Tahap Pelaksanaan 

     Proses pembelajaran dilakukan pada kedua kelas sampel menggunakan 

pembelajaran yang berbeda. Untuk kelas eksperimen dengan pembelajaran 

reciprocal teaching, sedangkan kelas kontrol dengan pembelajaran 

konvensional. Untuk teknis pelaksanaannya disesuaikan saat melakukan 

penelitian. 

3. Tahap Penyelesaian.  

Pada tahap ini peneliti melakukan hal-hal berikut ini: 
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a. Peneliti memberikan tes awal dan tes akhir berupa tes kemampuan 

komunikasi matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sebelum dan sesudah materi pelajaran yang dipelajari selesai. 

b. Menganalisa tes awal dan tes akhir yang diperoleh dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh sesuai dengan analisa 

data yang digunakan.  

 

H. Teknik Analisis Data 

     Pengolahan data tes dimulai dengan menganalisa hasil tes komunikasi 

matematis. Untuk mengetahui komunikasi matematis tersebut antara siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama atau tidak, dilakukan uji 

perbedaan dua rata-rata. Sebelum menggunakan uji perbedaan dua rata-rata, 

harus diperiksa terlebih dahulu normalitas dan homogenitas data tes 

komunikasi matematis kedua kelompok tersebut. Sebagai media bantu uji 

statistik, semua analisis data menggunakan MS. Excel serta peneliti juga 

melakukan perhitungan secara manual. 

1. Uji Normalitas 

     Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

mengetahui data berdistri normal atau tidak dapat diuji dengan 
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menggunakan statistik Liliefors yang langkah-langkahnya sebagai 

berikut:
25

 

a. Menghitung Mean dan Standar deviasi dengan rumus: 

X =
 X

N
 

Keterangan:  

X = Rata-Rata (Mean) 

 X = Jumlah skor yang diperoleh 

N = Banyaknya sampel 

SD =  
 (Xi − X )²

n − 1
 

Keterangan:  

X = Rata-Rata (Mean) 

Xi = Skor yang diperoleh 

n = Banyaknya sampel 

b. Menghitung nilai Z-Score dengan rumus: 

Zi =
X − X 

SD
 

Keterangan:  

X = Rata-Rata (Mean) 

Xi = Skor yang diperoleh 

SD = Standar deviasi 

                                                           
 

25
 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 466 



77 

 

c. Menghitung nilai peluang F(Zi) dari Z-Score dengan menggunakan 

tabel distribusi normal baku 

d. Menentukan frekuensi kumulatif nyata dari masing-masing nilai Z 

untuk setiap baris S(Zi) dapat dicari dengan rumus: 

S(Zi) =
𝑓𝑘

𝑁
 

e. Menentukan nilai L hitung dan dibandingkan dengan L tabel (tabel 

nilai kritis untuk uji liliefors) dengan rumus: 

𝐿𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  F ZI − S(Zi)  

f. L hitung adalah nilai terbesar dari   F ZI − S(Zi)  

g. Tentukanlah nilai Ltabel  dengan menggunakan tabel nilai kritis L 

untuk uji Liliefors dengan taraf signifikan 0,05, bandingkan dengan 

nilai Lhitung  sehingga diperoleh kaidah keputusan: 

jika  𝐿𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti data berdistribusi tidak normal 

jika 𝐿𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti data berdistribusi normal 

2. Uji Homogenitas 

     Uji homogenitas merupakan suatu uji statistik yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan pada peneliti ini yaitu 

Uji F dengan rumus:
26

 

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

                                                           
 

26
 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan, Op.Cit., hlm. 249 
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Menentukan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan dk pembilang = n-1 dan dk penyebut = n-1 

dengan taraf sifnifikan 0,05. Kaidah keputusan: 

Jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti tidak homogen 

Jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti homogen 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Hipotesis Pertama 

     Sesuai dengan rumusan masalah pertama, maka teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis pertama 

menggunakan uji-t karena data berdistribusi normal dan homogen 

dengan rumus yaitu:
27

 

thitung =  
X1
   − X2

   

Sgabungan  
n1+n2

n1 .n2

 

dengan 

Sgabungan =  
 n1 − 1 S1

2 + (n2 − 1)S2
2

n1 + n2 − 2
 

Keterangan: 

X1
    = Rata-rata untuk kelas 1 (Eksperimen) 

X2
    = Rata-rata untuk kelas 2 (Kontrol) 

S1
2 = Variansi untuk kelas 1 (Eksperimen) 

S2
2 = Variansi untuk kelas 2 (Kontrol) 

n1 = Jumlah sampel untuk kelas 1 (Eksperimen) 

n2 = Jumlah sampel untuk kelas 2 (Kontrol) 

                                                           
 

27
 Ibid, hlm. 282 
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     Tujuan dari uji statistik ini adalah untuk menguji hipotesis adanya 

perbedaan hasil kemampuan komunikasi matematis antara kelas yang 

menggunakan pendekatan Reciprocal Teaching dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

Apabila thitung  ≥ ttabel, maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

Apabila thitung < ttabel, maka Ha ditolak dan H0 diterima. 

b. Uji Hipotesis Kedua dan Ketiga 

     Sesuai dengan rumusan masalah kedua dan ketiga, maka teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis kedua 

menggunakan uji anova 2 arah atau two-way anova yaitu sebagai 

berikut:
28

 

 Mencari F ratio: 

FA =
RKA

RKd
 

FB =
RKB

RKd
 

FAB =
RKAB

RKd
 

 RKA  (Rata-Rata Kuadrat) faktor A diperoleh dengan rumus: 

RKA =
JKA

dk. JKA
 

RKB  (Rata-Rata Kuadrat) faktor B diperoleh dengan rumus: 

RKB =
JKB

dk. JKB
 

                                                           
 

28
 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 249-251 
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RKAB  (Rata-Rata Kuadrat) faktor AxB diperoleh dengan rumus: 

RKAB =
JKAB

dk. JKAB
 

dk (derajat kebebasan) diperoleh dengan mengurangkan N (number 

of cases, jumlah responden) dengan 1 N − 1 . 

JKA  (Jumlah Kuadrat) faktor A diperoleh dengan rumus: 

JKA =  
A2

qn
−

G2

N
 

JKB  (Jumlah Kuadrat) faktor B diperoleh dengan rumus: 

JKB =  
B2

pn
−

G2

N
 

JKAB  (Jumlah Kuadrat) faktor A dan B diperoleh dengan rumus: 

JKAB = JKa − JKA − JKB  

Adapun RKd  diperoleh dengan rumus: 

RKd =
JKd

dk. JKd
 

Sedangkan JKd  diperoleh dengan cara mengurangkan JKt dengan 

JKa(JKt − JKa). sedangkan JKt diperoleh dengan rumus: 

JKt =  X2 −
G2

N
 

dan JKa  (Jumlah Kuadrat antara) diperoleh dengan rumus: 

JKa =
AB2

n
−

G2

N
 

Keterangan: 

G :  adalah jumlah skor keseluruhan (nilai total pengukuran variabel 

terikat untuk seluruh sampel) 
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N :  adalah banyaknya sampel keseluruhan (merupakan penjumlahan 

banyak sampel pada masing-masing sel) 

A :  adalah juumlah skor masing-masing baris (jumlah skor masing-

masing kolom pada faktor A) 

B :  adalah juumlah skor masing-masing kolom (jumlah skor 

masing-masing kolom pada faktor B) 

p :     adalah banyaknya kelompok pada faktor A 

q :     adalah banyaknya kelompok pada faktor B 

n :     adalah banyaknya sampel masing-masing  

Derajat Kebebasan masing-masing JK adalah: 

dk JKA    = p − 1 

dk JKB    = q − 1 

dk JKAB = dk JKB − dk JKA − dk JKB  atau dk JKA × dk JKB  

atau (p − 1)(q − 1). 

Kesimpulan dari uji statistik ini dilakukan dengan mengambil 

keputusan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika 𝐹(𝐴)𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹(𝐴)𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝛼 = 0,05 maka dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan komunikasi 

matematis antara siswa yang diajar dengan pendekatan reciprocal 

teaching dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional  

2) Jika 𝐹(𝐵)𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹(𝐵)𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝛼 = 0,05 maka dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan komunikasi 

matematis antara siswa yang diajar dengan pendekatan reciprocal 
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teaching dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional jika ditinjau dari kemandirian belajar siswa 

3) Jika 𝐹(𝐴 × 𝐵)𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹(𝐴 × 𝐵)𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝛼 = 0,05 maka 

dapat disimpulkan tidak terdapat interaksi antara faktor 

pendekatan pembelajaran dan faktor kemandirian belajar terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

     TABEL III.14 

Analisis Data Uji Hipotesis 

No Hipotesis Analisis Data 

1 Apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi 

matematis antara siswa yang diajar dengan 

pendekatan Reciprocal Teaching dan siswa yang 

diajar dengan pembelajaran konvensional? 

Uji-t 

2 Apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi 

matematis antara siswa yang diajar dengan 

pendekatan reciprocal teaching dengan siswa yang 

diajar dengan pembelajaran konvensional jika 

ditinjau dari kemandirian belajar siswa 

Two way 

Anova 

3 Apakah terdapat interaksi antara faktor pendekatan 

pembelajaran dan faktor kemandirian belajar 

terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa? 

Two way 

Anova 

 


