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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP PGRI Pekanbaru. Alamat sekolah 

berada di Jl. Brigjend Katamso No. 42 Kelurahan Tangkerang Utara, 

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap pada tahun ajaran 

2017/2018. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP PGRI 

Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah pengembangan multimedia presentasi 

berbasis konstruktivisme untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

 

C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah  jenis 

penelitian pengembangan (Research and Development R&D). Penelitian 

pengembangan (Research and Development R&D) adalah rangkaian proses atau 
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langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggung jawabkan.
1
 

Jadi, peneltian pengembangan ini akan menghasilkan suatu produk yang telah 

disempurnakan dengan menguji kevalidan, kepraktisan, kemudian diuji tingkat 

keefektifannya dalam memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa 

SMP. 

 

D. Model Pengembangan 

Ada beragam model penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian 

pengembangan, diantaranya model Dick & Carey, model ASSURE, model Smith 

dan Ragan, model ADDIE, dan model 4D. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

model penelitian ADDIE dikarenakan model ADDIE merupakan desain 

pembelajaran yang sistematik dan telah diwujudkan dalam banyak praktik 

metodologi untuk desain dan pengembangan teks, materi audiovisual, serta 

materi pembelajaran berbasis komputer
2
 

ADDIE merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development or 

Production, Implementation or Delivery and Evaluations. Menurut langkah-

langkah pengembangan produk, model penelitian dan pengembangan ini lebih 

rasional dan lebih lengkap daripada model 4D serta dapat digunakan untuk 

                                                 
1
 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Tenaga 

Kependidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 206 
2
 I Made Tegeh dkk, Pengembanban Buku Ajar Model Penelitian Pengembangan dengan 

Model ADDIE, Jurnal Seminar Nasional Riset Inovatif IV, Universitas Pendidikan Ganesha 2015, h. 

209 
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berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar.
 3

 

 

 

 

 

 

   Gambar III.1 Model ADDIE
4
 

E. Prosedur Penelitian 

Dalam pengembangan media pembelajaran ini, prosedur penelitian 

dilakukan terdiri atas empat tahapan, yakni: 

1. Analisis (Analysis) 

Langkah analisis ini terdiri atas dua tahap, yakni:
5
 

a. Analisis kinerja 

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi 

apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa 

penyelenggaraan program atau perbaikan manajemen.
6
 Permasalahan 

yang ditemukan dalam proses penelitian ini adalah masih terbatasnya 

                                                 
3
 Endang Mulyatiningsih, Pengembangan Model Pembelajaran, diakses pada 6 Februari 2018 

pukul 06:47 WIB dari situs http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808329/pengabdian/ 

7cpengembangan-model-pembelajaran.pdf  
4
 Abdul Gafur, Desain Pembelajaran: Konsep, Model, dan Aplikasinya dalam Perencanaan 

Pelaksanaan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 39  
5
 Ibid, h. 28  

6
 Ibid, h. 128  
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penggunaan suatu media pembelajaran matematika di sekolah. 

Pembelajaran yang dilakukan menggunakan buku paket dan sesekali 

mereka menonton video pembelajaran yang sudah di download oleh guru 

melalui Youtube. Solusi dari permasalahan ini adalah bisa dilakukan 

dengan cara menyediakan media pembelajaran berbasis multimedia 

presentasi sebagai salah satu media pembelajaran yang mampu menarik 

minat siswa serta dapat memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

b. Analisis kebutuhan 

Tahap ini diperlukan sebagai langkah dalam pencapaian tujuan 

penelitian, mencakup seperti analisis kompetensi, analisis siswa, serta 

analisis konsep/materi. 

2. Perancangan (Design) 

Pada tahap desain meliputi: 

a. Penyusunan Format 

Langkah ini diperlukan untuk merancang isi pembelajaran. 

Kemudian dilakukan pengembangan sesuai dengan kriteria yang telah 

dianalisis sebelumnya. 

b. Rancangan Awal 

Peneliti melakukan desain awal secara umum berupa: 
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1) Bagian pembuka, berisi: beberapa pilihan menu untuk memilih 

subbab materi pelajaran serta pilihan untuk membaca kompetensi 

dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. 

2) Bagian isi, berisi: konten pembelajaran, yakni mengenai materi 

segiempat (gambar, video, animasi, suara), dan soal-soal yang 

telah divalidasi sebelumnya. 

3)    Bagian penutup, berisi: tentang penulis dan daftar pustaka 

3. Pengembangan (Development) 

Tahapan ini adalah tahapan untuk menghasilkan produk 

pengembangan yang telah melalui penilaian para ahli dan juga sudah direvisi. 

Produk pengembangan yang dihasilkan berupa multimedia presentasi berbasis 

pendekatan konstruktivisme yang valid dan praktis. 

4. Implementasi (Implemetation) 

Setelah produk dinyatakan layak uji oleh ahli media dan ahli materi, 

kemudian produk diujicobakan kepada siswa. Menurut Arikunto, subjek 

ujicoba kelompok kecil dilakukan pada 4 – 14 responden dan untuk kelompok 

terbatas antara 15 – 50 responden.
7
 Maka dari itu, uji coba pertama dilakukan 

untuk kelas kelompok kecil yang terdiri dari 7 orang siswa, lalu selanjutnya di 

uji cobakan ke kelompok terbatas dengan 26 orang siswa. Setelah dilakukan 

uji coba kelompok kecil dan kelompok terbatas, mereka diminta untuk 

                                                 
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 254  
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mengisi angket mengenai respon mereka terhadap produk yang telah 

dikembangkan guna mendapat koreksi dan masukan-masukan. Siswa juga 

diberikan tes setelah menggunakan produk guna melihat keefektivan produk 

dalam memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Desain yang peneliti gunakan yaitu desain the nonequivalent 

posttest-only control group design. Pada desain ini terdapat dua kelompok, 

kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok lainnya tidak diberi 

perlakuan (X).
8
 Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik purposive sampling untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

X       O (terdapat dua kelompok) 

       O 

Gambar III. 2 

     The non equivalent posttest only control group design 

Keterangan:   

X = Perlakuan/treatment yang diberikan (berupa uji coba multimedia 

presentasi berbasis konstruktivisme) terhadap subjek uji coba. 

O = Observasi setelah menggunakan multimedia presentasi berbasis 

konstruktivisme (berupa post-test). 

 

                                                 
8
 Karunia, Penelitian Pendidikan Matematika, (Bandung : Refika Aditama, 2017), h. 136. 
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5. Evaluasi (Evaluation)  

Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi produk yang telah 

dikembangkan dan telah melewati tahap implementasi. Data-data yang 

diperoleh nantinya akan dianalisis untuk mengetahui apakah produk yang 

dikembangkan itu valid dan praktis untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. 
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Gambar III.3 

Prosedur Penelitian 
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F. Instrumen Pengumpulan Data 

Adapun instrument pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Angket 

Penggunaan angket dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan 

kevalidan dan kepraktisan produk. Untuk mendapatkan kevalidan produk, 

angket diberikan kepada validator, sedangkan untuk mendapatkan kepraktisan 

produk, angket diberikan kepada siswa. 

Angket ini menggunakan format skala perhitungan (rating scale). 

Rating Scale adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. 

a. Lembar Validasi 

1) Lembar validasi instrument validasi 

Sebelum angket validasi multimedia yang telah dirancang 

diberikan kepada validator multimedia, angket tersebut terlebih dahulu 

divalidasi oleh validator angket. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah angket yang dirancang tersebut sudah valid atau belum. Aspek 

yang dinilai terdiri dari format angket, bahasa yang digunakan serta isi 

pernyataan angket. 

2) Lembar validasi instrument praktikalitas siswa 

Lembar validasi angket bertujuan untuk mengetahui kevalidan 

angket yang dibuat apakah valid atau tidak. Penilaian lembar angket 

disusun sesuai aspek penilaiannya, yaitu format angket, bahasa yang 

digunakan dan isi pernyataan.  
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Angket respons siswa akan digunakan pada uji praktikalitas. 

Oleh karena itu harus divalidasi oleh validator terlebih dahulu agar 

benar-benar dapat menggambarkan kepraktisan penggunaan dari 

multimedia presentasi berbasis konstruktivisme. 

3) Lembar validasi multimedia 

Lembar validasi bentuk angket ini terdiri dari dua jenis yaitu 

lembar validasi untuk ahli materi dan lembar validasi untuk ahli 

teknologi. Adapun kriteria untuk kevalidan produk dari sisi materi 

diadaptasi dari Rani Kristina Dewi yaitu meliputi kualitas isi, kualitas 

pembelajaran, kualitas interaksi, dan kualitas tampilan. Sedangkan 

kevalidan dari sisi teknologi  yaitu: a) prinsip desain meliputi 

kesederhanaan, keutuhan, keseimbangan, penekanan. b) Desain pesan 

yang meliputi penyampaian pesan tercapai, kedalaman isi materi, 

kemuktahiran pesan, kecukupan media dengan waktu, kelengkapan 

pesan, dan sistematika urutan penyajian.
9
 

4) Lembar validasi soal 

Setelah siswa belajar menggunakan multimedia berbasis 

konstruktivisme yang dikembangkan, peneliti akan memberikan tes 

untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa. Sebelum 

soal-soal tes tersebut diberikan kepada siswa, terlebih dahulu soal 

                                                 
9
 Sudaryono, Gaguk Margono, Wardani Rahayu, Pengembangan Instrumen Penelitian 

Pendidikan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 55 



42 

 

tersebut divalidasi oleh validator soal. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah soal-soal yang telah dirancang sudah valid atau 

belum. 

Lembar praktikalitas dilakukan untuk mengetahui produk 

pengembangan sudah mencapai tahap praktis atau belum. Berikut 

indikator yang menjadi acuan dalam mencapai praktikalitas, yaitu:
10

 

               TABEL III. 1 

INDIKATOR KETERCAPAIAN PRAKTIKALITAS PRODUK 

No Aspek dan Indikator 

1 

Kualitas isi dan tujuan 

a. Kejelasan tujuan pembelajaran 

b. Kejelasan tujuan penggunaan 

c. Kesesuaian materi 

2 

Kualitas teknis 

a. Kejelasan tampilan, animasi, suara, music, warna, huruf 

b. Keterbacaan teks 

c. Latihan soal dan feedback 

d. Kualitas presentasi materi 

3 

Kualitas pembelajaran dan instruksional 

a. Peningkatan motivasi siswa 

b. Peningkatan minat belajar siswa 

c. Keterbatasan waktu 

2. Tes 

Tes yang diberikan berdasarkan indikator kemampuan komunikasi 

matematis siswa setelah melakukan treatment dengan pembelajaran 

menggunakan multimedia berbasis konstruktivisme. Hal ini ditujukan untuk 

melihat tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa setelah 

                                                 
10

 Cecep Kustandi, Media Pembelajaran, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h.143 
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menggunakan produk yang dikembangkan. Tes ini kemudian akan dianalisis 

dengan menggunakan pedoman penskoran. Pedoman penskoran untuk 

kemampuan komunikasi matematis terlihat pada Tabel III.9 

 

G. Uji Coba Produk 

Pengujian suatu produk ditujukan untuk mengidentifikasi tingkat validitas 

dan praktikalitas produk, sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti telah 

kemukakan. Pada penelitian ini dilakukan dua kali uji coba pada produk, yaitu uji 

coba pada kelompok kecil (terhadap 7 orang siswa) dan uji coba kelompok 

terbatas (terhadap satu kelas yaitu 26 siswa) dan dilakukan penilaian oleh ahli 

materi dan teknologi. 

Uji validitas oleh ahli yang terdiri dari dosen dan guru mata pelajaran yang 

bersangkutan dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang dikembangkan 

sudah memenuhi kriteria valid. Sedangkan uji praktikalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah produk memenuhi kriteria praktis. Praktis disini 

dimaksudkan bahwa produk dapat digunakan secara baik oleh guru maupun 

siswa. Kemudian revisi dari para ahli digunakan untuk mengetahui apakah 

produk ini baik atau sangat baik. Untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematis siswa diberikan tes berupa tes dengan indikator kemampuan 

komunikasi matematis siswa setelah menggunakan multimedia presentasi 

berbasis pendekatan konstruktivisme. 
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H. Analisis Uji Coba Instrumen 

1. Validitas butir soal 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes tersebut mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Ciri pertama dari tes hasil belajar yang baik 

adalah bahwa tes hasil belajar tersebut bersifat valid atau memiliki validitas.
11

 

dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur validitas butir soal untuk 

mengetahui tinggi rendahnya validitas masing-masing butir soal. Adapun soal 

yang diuji cobakan berjumlah 10 soal, setelah dilakukan perhitungan validitas, 

reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran, peneliti memilih 5 soal yang 

sudah valid atas saran validator. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus 

Pearson Product Moment yaitu:
12

 

    
  ∑     ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

    = koefisien korelasi suatu butir/item 

  = jumlah subjek (responden) 

  = skor suatu butir/item 

  = skor total 

                                                 
11

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 

h. 93. 
10

 Hartono, Analisis Item Instrumen (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010), h. 85. 

. 

 



45 

 

Setelah setiap butir soal dihitung besarnya koefisien korelasi dengan 

skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah menggolongkannya kedalam 

tingkat validitas berdasarkan koefisien korelasinya. Adapun ukuran yang 

digunakan untuk menentukan kriteria validitas butir soal adalah sebagai 

berikut :
13

 

TABEL III.2 

KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

 

 

 

 

Berikut hasil perhitungan validitas butir soal yang disajikan dalam tabel 

dan grafik: 

TABEL III.3 

HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

No soal 
Koefisien 

Korelasi         
Keputusan Kriteria 

1 0,6 Valid Cukup Baik  

2 0,4 Valid Cukup Baik  

3 0,8 Valid Baik  

4 0,4 Valid Cukup Baik   

5 0,5 Valid  Cukup Baik   

         

 Perhitungan secara rinci dapat dilihat pada lampiran F.2 

 

 

                                                 
13

 Karunia, Op.Cit., h. 193 

Besar r Interpretasi 

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 
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2. Reliabilitas soal 

Dalam suatu tes, menghitung nilai reliabilitas sangat penting. Suatu tes 

dikatakan reliabel apabila  skor-skor atau nilai-nilai yang diperoleh testee 

adalah stabil, kapan dan dimana saja ataupun oleh siapa saja tes itu 

dilaksanakan, diperiksa, dan dinilai. Adapun langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut:
14

  

1) Menghitung varians skor setiap butir soal dengan rumus: 

  
  

∑  
  

 ∑   
 

 
  

2) Mencari jumlah varians skor item secara keseluruhan dengan 

menggunakan rumus berikut 

∑  
     

     
     

     
     

 
 

3) Menghitung varians total    
   dengan menggunakan rumus berikut: 

  
  

   
    

     
 

 
 

 

4) Mencari koefisien reliabilitas tes dengan menggunakan rumus alpha: 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan:  

  
 
 = Varians skor butir soal (item) 

   = Skor butir soal 

                                                 
14

 Anas Sudijono, Op.Cit., h. 208. 
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   = Skor total 

  = Jumlah testee 

  
 
 = Varians total 

     =  Banyaknya butir soal yang dikeluarkan dalam tes 

    = Koefisien reliabilitas tes 

5) Setelah mendapatkan koefisien reliabilitas tes, langkah selanjutnya 

adalah menggolongkannya ke dalam tingkat validitas berdasarkan 

koefisien korelasinya. Adapun ukuran yang digunakan untuk 

menentukan kriteria validitas butir soal adalah sebagai berikut :
15

 

TABEL III.4 

KRITERIA KOEFISIEN KORELASI RELIABILITAS BUTIR SOAL 

 

 

 

 

B

e

        Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas tes, diperoleh koefisien 

reliabilitas tes       sebesar 0,683 atau jika dibulatkan menjadi 0,7.  Dengan 

koefisien reliabilitas       sebesar 0,7, dapat dinyatakan bahwa instrumen 

penelitian bentuk tes uraian sudah memiliki reliabilitas tes yang baik.  

Perhitungan reliabilitas ini secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran F.3. 

 

 

                                                 
15

 Karunia, Op.Cit., h. 206 

Besar r Korelasi Interpretasi 

0,90   r   1,00 Sangat Tinggi Sangat tetap/Sangat baik 

0,70   r   0,90 Tinggi Tetap/Baik 

0,40   r   0,70 Sedang Cukup tetap/Cukup baik 

0,20   r   0,40 Rendah Tidak tetap/Buruk 

                r    0,20 Sangat rendah Sangat tidak tetap/sangat buruk 
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3. Daya pembeda soal 

Daya pembeda merupakan kemampuan suatu butir tes hasil belajar  

dalam membedakan testee yang berkemampuan tinggi dengan testee yang 

berkemampuan rendah. Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut:
16

 

   
     

 
              

 

Keterangan: 

   = Daya pembeda 

   = Jumlah skor kelompok atas 

   = Jumlah Skor Kelompok Bawah 

  = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

     =  Skor maksimum 

      =  Skor minimum 

Adapun klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut:
17

 

TABEL III.5 

KLASIFIKASI DAYA PEMBEDA 

 

Daya Pembeda Item Kriteria 

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 

DP   0,00 Sangat buruk 

                                                 
16

 Mas’ud  Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay. Makalah dalam Bentuk Power 

Point. (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), h. 32. 
17

 Karunia, Op.Cit., h. 217. 
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Berikut hasil perhitungan uji daya pembeda yang disajikan dalam Tabel 

III.6: 

TABEL III.6 

HASIL PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dari 

kelima soal kemampuan komunikasi matematis memiliki daya pembeda 

dengan proporsi yang baik. Perhitungan uji daya pembeda ini secara lebih 

rinci dapat dilihat pada lampiran F.4. 

4. Tingkat kesukaran soal 

Untuk menentukan Bermutu atau tidaknya suatu soal dapat diketahui 

dengan melihat tingkat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh 

masing-masing butir item tersebut. Adapun rumus yang digunakan untuk 

mencari indeks kesukarannya adalah sebagai berikut:
18

 

   
               

            
 

Keterangan: 

   = Tingkat kesukaran soal 

   = Jumlah skor kelompok atas 

                                                 
18

 Mas’ud Zein, Op.Cit., h. 31. 

No Soal Daya Pembeda Kriteria 

1. 0,6 Baik  

2. 0,5 Baik  

3. 0,4 Baik  

4. 0,4 Baik  

5. 0,3 Cukup 
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   = Jumlah skor kelompok bawah 

  = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

     = Skor maksimum 

     = Skor minimum 

Adapun interpretasi terhadap tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada 

tabel berikut:
19

 

TABEL III.7 

INTERPRETASI TERHADAP TINGKAT KESUKARAN SOAL 

 

Besarnya Indeks kesukaran (IK) Interpretasi 

     Terlalu Sukar 

             Sukar 

             Sedang 

             Mudah 

     Terlalu Mudah 

Hasil perhitungan dari uji tingkat kesukaran soal adalah sebagai berikut: 

TABEL III.8 

HASIL PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL 

 

No Soal Tingkat Kesukaran Kriteria 

1. 0,5 Sedang 

2. 0,5 Sedang 

3. 0,7 Sedang 

4. 0,5 Sedang 

5. 0,9 Mudah 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa dari lima soal 

kemampuan komunikasi matematis siswa terdapat empat soal memiliki tingkat 

kesukaran yang sedang, dan satu soal memiliki tingkat kesukaran yang mudah. 

                                                 
19

 Ibid. 
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Perhitungan uji tingkat kesukaran secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 

F.4. 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data-data yang diberoleh 

melalui cara sebagai berikut: 

1. Angket 

Pengisian angket dilakukan dalam rangka mengevaluasi produk 

pengembangan, baik sebelum dilakukan ujicoba terhadap kelompok kecil dan 

kelompok terbatas maupun sesudah ujicoba. Terdapat dua jenis angket, angket 

pertama diberikan kepada ahli media dan ahli materi untuk menentukan 

kevalidan produk yang dikembangkan dan sebagai acuan revisi sebelum 

dilakukannya ujicoba. Angket kedua diberikan kepada siswa untuk mengetahui 

respon siswa terhadap produk yang telah dikembangkan. 

2. Tes 

Tes dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat kemampuan komunikasi 

matematis siswa setelah menggunakan bahan ajar multimedia presentasi 

berbasis pendekatan konstruktivisme dengan skor penilaian tertera pada Tabel 

III.9 
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TABEL III.9 

PEDOMAN PEMBERIAN SKOR SOAL KEMAMPUAN 

KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

Skor Menulis Menggambar Ekspresi 

0 Tidak ada jawaban, jikapun ada hanya memperlihatkan tidak 

memahami konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti 

apa-apa. 

1 Hanya sedikit dari 

penjelasan yang benar 

Hanya sedikit dari 

gambar, diagram, atau 

tabel yang benar. 

Hanya sedikit dari 

model matematika 

yang benar. 

2 Penjelasan secara 

matematis masuk akal 

namun hanya sebagian 

yang lengkap dan 

benar 

Melukiskan diagram, 

gambar, atau tabel 

namun kurang lengkap 

dan benar. 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, namun salah 

dapat mendapatan 

solusi. 

3 Penjelasan secara 

matematis masuk akal 

dan benar, meskipun 

tidak tersusun secara 

logis atau terdapat 

sedikit 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 secara 

matematis masuk akal 

dan jelas serta tersusun 

secara logis. 

  

 Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 3 Skor maksimal = 3 

Diadaptasi dari Cai Lane dan Jakabcsin (1996)
20

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil beberapa dokumen-

dokumen untuk dilampirkan dalam penelitian ini. 

 

                                                 
20

 Erfiza N Putri. Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning) Tipe 

Point Counterpoint dengan Pendekatan Keterampilan Proses terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematika Siswa SMP Negeri 3 Pekanbaru. [online] diakses pada 14 februari 2018 pukul 10:29 WIB 

pada situs http://repository.uin-suska.ac.id/5963 
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J. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif berupa hasil dari angket evaluasi para ahli (media dan materi) serta 

angket yang diperoleh dari respon siswa terhadap penggunaan produk penelitian 

ini. Sedangkan data kuantitatif didapat dari hasil belajar siswa berdasarkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

 

K. Teknik Analisis Data 

1. Tingkat Validitas Produk 

Data yang telah diperoleh kemudian dicari presentasi dengan 

menggunakan rumus: 

   
∑              

             
         

Setelah mendapatkan hasil perhitungan, kemudian mengkategorikan 

sesuai dengan kriteria-kriteria yang tertera pada Tabel III. 10
21

 

TABEL III.10 

KRITERIA VALIDITAS MEDIA AJAR PRESENTASI 

Rentang Kriteria 

0% - 20% Tidak Valid 

21% - 40% Kurang Valid 

41% - 60% Cukup Valid 

61% - 80% Valid 

81% - 100% Sangat Valid 

 

                                                 
21

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h.15  
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2. Uji Praktikalitas 

Data yang telah diperoleh melalui angket kemudian dicari presentasinya 

dengan menggunakan rumus: 

   
∑              

             
         

Setelah mendapatkan hasil perhitungan, kemudian mengkategorikan 

sesuai dengan kriteria-kriteria yang tertera pada Tabel III.11
22

 

TABEL III. 11 

KRITERIA PRAKTIKALITAS MEDIA AJAR PRESENTASI 

 

Rentang Kriteria 

0% - 20% Tidak Praktis 

21% - 40% Kurang Praktis 

41% - 60% Cukup Praktis 

61% - 80% Praktis 

81% - 100% Sangat Praktis 

3. Analisis Efektivitas 

Efektifitas multimedia presentasi yang dikembangkan ditentukan dari 

perbedaan rata-rata posttest di kelas eksperimen dan rata-rata posttest di 

kelas kontrol. Jenis desain quasi eksperimen yang dipakai peneliti adalah 

The Nonequivalent Posttest-Only Control Group Design. Desain ini 

membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Gambar 

desain ini dapat dilihat pada tabel berikut:
23

 

                                                 
22

 Sudaryono, Op.Cit, h. 55  
23

  Karunia, Op.Cit., h. 136. 
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  TABEL III.12 

THE NONEQUIVALENT POSTTEST-ONLY CONTROL GROUP 

DESIGN 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X :      Perlakuan  

O2 : Kemampuan komunikasi mateamtis siswa kelas eksperimen 

yang diberi perlakuan 

O4 : Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas kontrol tanpa   

perlakuan 

Sebelum menentukan signifikasi perbedaan, distribusi data harus 

di uji homogenitas dan normalitasnya. Uji homogenitas yang dipakai 

peneliti adalah uji homogenitas dengan variansi terbesar dibanding 

variansi terkecil. Uji normalitas yang dipakai peneliti adalah uji Chi 

Kuadrat. 

Adapun teknik yang digunakan adalah uji-t untuk mengetahui 

ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari dua 

buah mean sampel dari dua variabel yang dikomparatifkan. Sebelum 

melakukan analisis data dengan uji-t terdapat dua syarat yang harus 

dilakukan, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

     X           O2 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

       

            O4 
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a. Analisis tahap awal 

1) Uji normalitas 

Untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam 

penelitian berdistribusi normal atau tidak maka harus dilakukan 

uji normalitas data. Adapun uji normalitas yang digunakan 

adalah uji Chi-Kuadrat. Rumus untuk mencari Chi-Kuadrat 

adalah sebagai berikut:
 24

 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan:  

   = Harga Chi-Kuadrat 

   = Frekuensi observasi 

   = Frekuensi harapan  

Dengan membandingkan        
  dengan nilai       

  

untuk        dan derajat kebebasan       , dengan 

kriteria pengujian sebagai berikut: 

Jika        
        

  artinya distribusi data tidak normal dan 

Jika        
        

  artinya data berdistribusi normal 
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 Riduwan, Op.cit., h. 124 
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b) Uji homogenitas 

untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel 

mempunyai varian yang sama atau tidak, dilakukan uji 

homogenitas. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian 

homogenitas dari hasil ulangan siswa kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Pengujian homogenitas menggunakan rumus 

sebagai berikut:
25

 

        
                

                
 

Jika perhitungan data menghasilkan                , 

maka sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau 

homogen.        diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu 

            dan           . Adapun nilai dari             

adalah     dan               . Dengan taraf signifikan 

5%,  

c) Uji-t 

Jika data yang dianalisis merupakan data yang 

berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian hipotesis 

dilakukan dengan statistik uji-t. Uji-t dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kelas 

                                                 
25

 Ibid., h. 120. 
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eksperimen dan kelas kontrol secara signifikan. Rumus yang 

digunakan untuk mencari nilai dari         adalah :
26

 

        
     

√(
   

√    
)

 

 (
   

√    
)

 
 

Keterangan: 

        = Rata-rata kelas eksperimen 

   = Rata-rata kelas kontrol 

         = Standar Deviasi kelas eksperimen 

    = Standar Deviasi kontrol 

      = Jumlah sampel pada kelas eksperimen 

    = Jumlah sampel pada kelas kontrol 

Adapun keputusan didasarkan pada kaidah berikut: 

Jika               berarti    diterima dan    ditolak dan Jika 

               berarti    ditolak dan    diterima. 

b. Analisis tahap akhir 

Analisis tahap akhir dilakukan dengan menggunakan uji-t 

yaitu uji persamaan dua rata-rata setelah kedua sampel diberikan 

perlakuan yang berbeda. Analisis hasil tes akhir ini dilakukan 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Adapun tes yang 

                                                 
26

 Hartono Op.cit., h. 206. 
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dilaksanakan adalah tes yang berdasarkan indikator kemampuan 

komunikasi matematis. 

Sebelum melakukan analisis data dengan uji-t terdapat dua 

syarat yang harus dilakukan yaitu: 

a) Uji normalitas 

Langkah-langkah perhitungan yang digunakan sama 

dengan uji normalitas pada analisis tahap awal. Jika kedua data 

yang dianalisis merupakan data yang berdistribusi normal, 

maka pengujian dilakukan dengan menggunakan uji parametrik 

yaitu uji homogenitas. Akan tetapi, jika kedua data yang 

dianalisis salah satu atau keduanya tidak berdistribusi normal, 

maka dilanjutkan dengan uji non parametrik yaitu uji Mann 

Whitney U. Adapun rumus yang digunakan adalah:
27

 

         
        

 
    

dan 

         
        

 
    

Keterangan: 

   = Jumlah sampel 1 

   = Jumlah sampel 2 

    = Jumlah peringkat 1 

                                                 
27

 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian., (Bandung: Alfabeta: 2015), h. 153. 
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    = Jumlah peringkat 2 

   = Jumlah rangking pada    

   = Jumlah rangking pada    

b) Uji homogenitas 

Langkah-langkah perhitungan yang digunakan sama 

dengan uji homogenitas pada analisis tahap awal. Jika data 

yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen, maka 

pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji-t. 

Namun, jika data yang dianalisis merupakan data berdistribusi 

normal tetapi tidak homogen, maka pengujian hipotesis 

dilakukan dengan statistik uji-t’. Adapun uji-t dan uji-t’ sebagai 

berikut: 

(1) Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka 

pengujian hipotesis menggunakan uji-t, yaitu:
28

 

    
     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)
 

 

(2) Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki 

varians yang homogen maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji-t’, yaitu:
29

 

                                                 
28

 Hartono, Loc.Cit. 
29

 Sugiyono, Op.cit., hlm. 138 
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̅̅ ̅     

̅̅ ̅

√
  
 

  
 

  
 

  

 

Kriteria pengujian adalah: terima hipotesis H jika 

 
           

       
          

           

       
 

Dengan:  

    =    
       ;        

       

   =             ⁄                 

   =             ⁄                 

  ,   didapat dari daftar distribusi siswa dengan peluang 

  dan dk =  . Untuk harga-harga    lainnya, H ditolak. 

Keterangan: 

  
̅̅ ̅    = Rata-rata kelas eksperimen 

  
̅̅ ̅   = Rata-rata kelas kontrol 

  
     = Varians kelas eksperimen   

  
     = Varians kelas eksperimen   

     = Jumlah sampel pada kelas eksperimen 

     = Jumlah sampel pada kelas kontrol 

 

 


