
 
 

 

BAB 3 

PROSEDUR PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang 

digunakan adalah eksperimen, menurut Sugiyono (2018) “metode eksperimen 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment 

tertentu (perlakuan) dalam kondisi yang terkontrol (Laboratorium)”(p.11). Metode 

eksperimen digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir reflektif 

matematis menggunakan pendekatan metakognisi yang tergolong kategori tinggi, 

bagaimana disposisi matematis peserta didik dan keterkaitan antara peningkatan 

kemampuan berpikir reflektif dengan disposisi matematis. 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018) “variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”(p. 64). 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel Bebas, Sugiyono (2018) menyakan “variabel bebas merupakan 

variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab  timbulnya perubahan pada 

variabel terikat”(64). Variabel bebas pada penelitian ini adalah pendekatan 

metakognisi.Variabel Terikat, Sugiyono (2018) “varibel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”(p.64). 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir reflektif matematis dan 

disposisi matematis peserta didik. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2018) “populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 



 
 

 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”(p. 119). 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan seluruh peserta didik kelas 

VIII MTS Negeri 1 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021 yang terbagi menjadi 13 

kelas. Penyebaran populasi disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No Kelas 
Jumlah Peserta Didik 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 VIII – 1 14 16 30 

2 VIII – 2 12 19 31 

3 VIII – 3 12 19 31 

4 VIII – 4 12 19  31 

5 VIII – 5 12 18 30 

6 VIII – 6 12 20 32 

7 VIII – 7 12 20 32 

8 VIII – 8 12 17 29 

9 VIII – 9 10 18 28 

10 VIII – 10 12 20 32 

11 VIII – 11 11 17 28 

12 VIII – 12 10 20 30 

13 VIII – 13 9 20 29 

Jumlah 150 244 394 

Sumber : Tata Usaha MTs Negeri 1 Tasikmalaya 

3.3.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini merupakan bagian dari populasi yang digunakan 

untuk pemberian perlakuan menggunakan pendekatan metakognisi, menurut Sugiyono 

(2018) : 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, bila populasi besar dan peneliti tidak dimungkinkan untuk 

mempelajari semua yang ada pada populasi. Teknik pengambilan sampel yang 

menggunakan simple random sampling merupakan pengambilan anggota 



 
 

 

sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi(p. 120). 

 Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling 

dilakukan dengan cara menggunakan undian kelas, dimana masing-masing nama kelas 

ditulis dalam suatu kertas kecil yang kemudian nama kelas yang terambil pada saat 

diundi, maka kelas tersebut yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel pada 

penelitian ini adalah kelas VIII-4 yang terdiri dari 12 peserta didik laki-laki dan 19 

peserta didik perempuan. 

3.4 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Pre-Experimental 

Design  dengan bentuk One Group Pretest-Posttest. Menurut Sugiyono (2018) “bentuk 

One Group Pretest-Posttest merupakan penelitian eksperimental tanpa adanya variabel 

kontrol, dimana  pada bentuk penelitian ini terdapat pretest, sebelum diberi 

perlakuan”(p. 112), dengan demikian hasil dari perlakuan dapat diketahui lebih akurat 

karena melihat keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini digambarkan sebagai 

berikut (Sugiyono, 2018, p. 112): 

 

 

Keterangan: : 

  = skor pretest (sebelum diberi perlakuan menggunakan dengan pendekatan 

metakognisi) 

  = skor posttest (setelah diberi perlakuan menggunakan pendekatan metakognisi) 

   perlakuan dengan pendekatan metakognisi 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

3.5.1 Melaksanakan Tes Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis 

Tes kemampuan berpikir reflektif matematis dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan berpikir reflektif matematis peserta didik. Pelaksanaa tes kemampuan 

berpikir reflektif matematis dilakukan sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) materi 

pelajaran diberikan menggunakan pendekatan metakognisi. 
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3.5.2 Penyebaran Angket Disposisi Matematis 

Penyebaran angket dilakukan untuk mengetahui disposisi matematis peserta 

didik yang menggunakan pendekatan metakognisi. Penyebaran angket disposisi 

matematis dilakukan setelah peserta didik menerima materi pelajaran menggunakan 

pendekatan metakognisi. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2018) mengatakan “instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara 

spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian”(p. 102).  Instrumen penelitian  

dalam penelitian ini adalah soal tes kemampuan berpikir reflektif matematis dan angket 

disposisi matematis. 

3.6.1 Soal Tes Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis 

Soal tes kemampuan berpikir reflektif matematis merupakan soal yang 

diberikan untuk mengukur kemampuan berpikir reflektif matematis peserta didik pada 

materi sistem persamaan linear dua variabel. Instrumen tes yang digunakan merupakan 

tes tertulis yang terdiri dari empat soal dengan bentuk soal uraian pada sistem 

persamaan linear dua variabel. Berikut kisi-kisi tes kemampuan berpikir reflektif 

matematis: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Tes Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Indikator 

kemampuan 

Berpikir Reflektif 

Matematis 

No 

Soal 
Skor 

3.5 Menjelaskan sistem 

persamaan linear 

dua variabel dan 

penyelesaiannya 

yang dihubungkan 

dengan masalah 

kontekstual 

3.5.1 Memahami 

konsep 

matematika 

yang termuat 

dalam sistem 

persamaan  

Mengidentifikasi 

konsep yang termuat 

dalam kasus 

matematika  
1 4 



 
 

 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Indikator 

kemampuan 

Berpikir Reflektif 

Matematis 

No 

Soal 
Skor 

 linear dua variabel    

 3.5.2 Menentukan 

himpunan 

penyelesaian 

dari sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel 

dengan 

menggambar 

grafik 

Memeriksa kebenaran 

argumen/pertanyaan/p

roses solusi 

 

2 4 

 3.5.3 Menentukan 

nilai  

himpunan 

pennyelesai

an sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel 

menggunak

an subtitusi 

Mengidentifikasi data 

relevan dan tidak 

relevan dalam 

menyelesaikan  

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 

 

3.5.4 Menentukan 

himpunan 

penyelesaia

n sistem 

persamaan 

linear dua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Indikator 

kemampuan 

Berpikir Reflektif 

Matematis 

No 

Soal 
Skor 

 
variabel dengan 

eliminasi   

Menganalogi  

 

 

Mengeneralisasi  

 

4 4 

4.5 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel 

4.5.1 Menyelesaik

an masalah 

kontekstual 

yang 

berkaitan 

dengan 

himpunan 

penyelesaian 

sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel  

Skor Maksimal 16 

Sebelum soal tes diberikan kepada peserta didik kelas eksperimen, terlebih 

dahulu soal diujicobakan kepada peserta didik di luar populasi yang sudah memperoleh 

materi sistem persamaan linear da variabel, yaitu peserta didik kelas IX - 4 MTs Negeri 

1 Tasikmalaya yang berjumlah 30 orang.  

3.6.2 Angket Disposisi Matematis  

Sugiyono (2018) “kuisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya”(p.193). Instrumen disposisi matematis pada 

penelitian ini berupa angket. Pernyataan-pernyataan yang diajukan terdiri dari 8 

pernyataan positif dan 9 pernyataan negatif. Berikut ini disajikan kisi-kisi angket 

disposisi berpikir reflektif matematis peserta didik dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 

 

 



 
 

 

Tabel  3.3 Kisi-Kisi Disposisi Matematis 

Aspek Indikator 
Nomor Soal 

Positif Negatif 

Disposisi Matematis 

Percaya diri 1, 2 3, 4 

Keingintahuan 5, 6 7, 8 

Ketekunan 9    10, 11 

Fleksibilitas 12 13 

Reflektif 14, 15 16, 17 

Jumlah 8 9 

Total 17 

Angket disposisi matematis diuji cobakan pada kelas di  luar sampel yaitu kelas 

VIII-1 setelah peneliti melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan metakognisi 

di kelas tersebut selama dua kali pertemuan, karena disekolah tersebut sebelumnya 

belum pernah melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan metakognisi. Uji 

coba instrumen penelitian terdiri dari uji validitas dan reliabilitas pada soal tes 

kemampuan berpikir reflektif matematis dan angket disposisi matematis. 

(1) Uji Validitas Butir Soal 

Menurut Siregar (2019) “uji validitas merupakan pengujian yang dilakukan 

untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin 

diukur”(p. 162). Validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product 

moment menggunakan angka kasar (ros scale)  menurut Siregar (2016) dengan rumus 

sebagai berikut : 

    
 (   )  (  )(  )
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Keterangan : 

                    

                (                 )  

                                        (p. 164). 

Kriteria validitas untuk mengukur validitas alat evaluasi menurut Arikunto 

(2010, p. 319) sebagai berikut: 

               Validitas Tinggi 



 
 

 

                Validitas Cukup 

                Validitas Agak Rendah 

               Validitas Rendah 

               Validitas Sangat Rendah  

           Tidak Valid 

Setelah diperoleh harga koefisien validitas tiap butir soal, dilakukan uji 

signifikan untuk mengukur keberartian koefisien validitas berdasarkan distribusi kurva 

normal dengan menggunakan uji-t sebagai berikut, Sugiyono (2018) uji-t dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

  
 √   

√    
 

Dimana : 

                  

                                    

                   (p. 243) 

Nilai         dibandingkan dengan nilai        untuk      dengan derajat 

kebebasan (      ), dengan kaidah ketentuan                berarti valid, jika 

sebaliknya                maka tidak valid.  Berikut hasil perhitungan validitas soal 

tes kemampuan berpikir reflekktif matematis yang diujikan kepada peserta didik kelas 

IX – 4 di Mts Negeri 1 Tasikmalaya dengan jumlah 30 peserta didik, yang disajikan 

dalam tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Validitas Butir Soal Tes Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis 

Peserta Didik menggunakan Pendekatan Metakognisi 

No 
Kriteria 

Validitas 
Kriteria                Validitas Kesimpulan 

1 0, 46 Sedang 2, 76 1, 7011 Valid Digunakan 

2 0, 60 Sedang 3, 95 1, 7011 Valid Digunakan 

3 0, 74 Tinggi 5, 84 1, 7011 Valid Digunakan 

4 0, 78 Tinggi 6, 66 1, 7011 Valid Digunakan 

Berdasarkan data pada tabel 3.4, semua soal tes kemampuan berpikir reflektif 

matematis dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai istrumen tes yang digunakan 



 
 

 

untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir reflektif matematis, perhitungan 

selengkapnya ada dilampiran 11. 

Berikut hasil perhitungan validitas angket disposisi matematis yang diberikan 

kepada peserta didik kelas VIII-1 Mts Negeri 1 Tasikmalaya, yang disajikan pada tabel 

3.5 sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Validitas Angket Disposisi Matematis 

Nomor 

Pernyataan 
Kriteria Validitas         Validitas Keterangan 

1 0, 38 2, 17 Valid Digunakan 

2 0, 66 4, 65 Valid Digunakan 

3 0, 58 3, 77 Valid Digunakan 

4 0, 47 2, 82 Valid Digunakan 

5 0, 56 3, 58 Valid Digunakan 

6 0, 34 1, 91 Valid Digunakan 

7 0, 31 1, 73 Valid Digunakan 

8 0, 66 5, 04 Valid Digunakan 

9 0, 26 1, 42 Tidak Valid Tidak Digunakan 

10 0, 64 4, 41 Valid Digunakan 

11 0, 70 5, 19 Valid Digunakan 

12 0, 48 2.90 Valid Digunakan 

13 0, 66 4, 65 Valid Digunakan 

14 0, 26 1, 42 Tidak Valid Tidak Digunakan 

15 0, 32 1, 79 Valid Digunakan 

16 0, 24 1, 54 Tidak Valid Tidak Digunakan 

17 0, 57 3, 67 Valid Digunakan 

18 0, 49 2, 97 Valid Di gunakan 

19 0, 69 5, 04 Valid Digunakan 

20 0, 50 3, 06 Valid Digunakan 

Berdasarkan data pada tabel 3.5, dari 20 pernyataan yang terdapat pada angket 

disposisi matematis terdapat 3 pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor 9, 



 
 

 

14, dan 16. Maka dari itu pernyataan-pernyataan yang tidak valid tidak digunakan, hal 

ini mengacu pada penelitian Ali dan Azis (2019) dalam penelitiannya dari 36 item 

kuisioner terdapat 4 item kuisioner yang tidak valid dan keempat item tidak vaid 

tersebut kemudian dibuang (p. 97). karena pernyataan pada angket yang tidak valid 

tersebut tidak mampu mengukur disposisi matematis peserta didik. Perhitungan 

selengkapnya ada pada lampiran 11. 

(2) Uji Reliabilitas  

Menurut Siregar (2019) “reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten”(p. 173). Rumus yang 

digunakan untuk mengukur koefisien reliabilitas bentuk uraian merupakan rumus alpha. 

Rumus Alpha (Siregar, 2019, p. 176) sebagai berikut: 

    [
 

   
] [  

   
 

  
 ] 

Dimana: 

                                      

                           

   
                        

  
                 

Menurut Siregar (2019) “apabila                maka reliabel, jika         

       maka data dikatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh derajat reliabilitas tes kemampuan berpikir 

reflektif matematis adalah    = 0, 56 dengan kriteria sedang dengan taraf signifikan 5% 

= 0,05 dan dk = 28 diperoleh        = 0, 374 dengan demikian          >        

      maka soal tes kemampuan berpikir reflektif matematis reliabel. Perhitungan 

selengkapnya ada di lampiran 11. 

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh derajat reliabilitas petnyataan angket 

disposisi matematis yang menggunakan pendekatan metakognisi adalah 0.84. 

       dengan taraf signifikan 0, 05 dan db= n – 1 diperoleh       = 0, 374 dengan 

demikian                maka pernyataan angket disposisi matematis reliabel. 

 



 
 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Teknik Pengolahan Data 

Pada penelitian ini, data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari tes 

soal kemampuan berpikir reflektif matematis dan angket dispoisi matematis. 

3.7.1.1 Tes Soal Kemampuan Berpikir Reflektif Mamtematis  

Penskoran pada penelitian ini menggunakan pedoman penskoran kemampuan 

berpikir reflektif matematis peserta didik yang dimodifikasi dari Hendriana & 

Sumarmo (2019, p. 74). Pedoman penskoran disajikan dalam bentuk tabel 3.6 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Reflektif Matematis 
Kategori Jawaban Peserta Didik Skor 

Mengidentifikasi konsep yang 

termuat dalam kasus/proses 

solusi matematika 

Tidak Ada Jawaban Sama Sekali 0 

Menggunakan informasi, identitas unsur dengan 

pemahaman terbatas, dan poses pengerjaan tidak 

lengkap 

1 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

undur dengan pemahaman yang benar, namun 

proses pengerjaan tidak lengkap 

2 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur pemahaman dengan benar, proses pengerjaan 

benar dan hampir lengkap 

3 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur disertai dengan pemahaman yang benar, 

proses pengerjaan benar dan lengkap 

4 

Memeriksa kebenaran 

argumen/pertanyaan/proses 

solusi 

Tidak Ada Jawaban Sama Sekali 0 

Menggunakan informasi, identitas unsur dengan 

pemahaman terbatas, dan poses pengerjaan tidak 

lengkap 

1 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

undur dengan pemahaman yang benar, namun 

proses pengerjaan tidak lengkap 

2 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur pemahaman dengan benar, proses pengerjaan 

benar dan hampir lengkap 

3 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur disertai dengan pemahaman yang benar, 

proses pengerjaan benar dan lengkap 

4 

Mengidentifikasi data relevan 

dan tidak relevan dalam 

menyelesaikan masalah 

Tidak Ada Jawaban Sama Sekali 

 
0 



 
 

 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Reflektif Matematis 
Kategori Jawaban Peserta Didik Skor 

 Menggunakan informasi, identitas unsur dengan 

pemahaman terbatas, dan poses pegerjaan tidak 

lengkap 

1 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

undur dengan pemahaman yang benar, namun 

proses pengerjaan tidak lengkap 

2 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur pemahaman dengan benar, proses pengerjaan 

benar dan hampir lengkap 

3 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur disertai dengan pemahaman yang benar, 

proses pengerjaan benar dan lengkap 

4 

Mengidentifikasi data relevan 

dan tidak relevan dalam 

menyelesaikan masalah 

Tidak Ada Jawaban Sama Sekali 0 

Menggunakan informasi, identitas unsur dengan 

pemahaman terbatas, dan poses pegerjaan tidak 

lengkap 

1 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

undur dengan pemahaman yang benar, namun 

proses pengerjaan tidak lengkap 

2 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur pemahaman dengan benar, proses pengerjaan 

benar dan hampir lengkap 

3 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur disertai dengan pemahaman yang benar, 

proses pengerjaan benar dan lengkap 

4 

Menganalogi 

Tidak Ada Jawaban Sama Sekali 0 

Menggunakan informasi, identitas unsur dengan 

pemahaman terbatas, dan poses pengerjaan tidak 

lengkap 

1 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

undur dengan pemahaman yang benar, namun 

proses pengerjaan tidak lengkap 

2 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur pemahaman dengan benar, proses pengerjaan 

benar dan hampir lengkap 

3 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur disertai dengan pemahaman yang benar, 

proses pengerjaan benar dan lengkap 

 

4 

Mengeneralisasi 

Tidak Ada Jawaban Sama Sekali 0 

Menggunakan informasi, identitas unsur dengan 

pemahaman terbatas, dan poses pengerjaan tidak 

lengkap 

1 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

undur dengan pemahaman yang  

benar, namun proses pengerjaan tidak lengkap 

2 

Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur pemahaman dengan benar, proses pengerjaan 

benar dan hampir lengkap 

 

3 



 
 

 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Reflektif Matematis 
Kategori Jawaban Peserta Didik Skor 

 Menggunakan informasi dengan benar, identifikasi 

unsur disertai dengan pemahaman yang benar, 

proses pengerjaan benar dan lengkap 

4 

Sumber: Modifikasi dari Hendriana & Sumarmo (2019, p. 74) 

3.7.1.2 Angket Disposisi Kemampuan Berpikir Reflektif 

Angket disposisi matematis pada peneltian ini menggunakan model skala 

Likert. Hendrina & Sumarmo (2019) “Skala Likert terdiri dari 5 kategori jawaban yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju 

(STS) “(p. 98). Pada penelitian ini, akan digunakan model skala Likert yang telah 

dimodifikasi, karena untuk kategori netral (N) tidak digunakan, hal ini sengaja 

dilakukan agar terlihat kecenderungan keberpihakan subjek kearah negatif atau positif 

menurut Hendriana & Sumarmo (2019) mengemukakan “dalam beberapa kasus pilihan 

jawaban netral atau kadang-kadang tidak disediakan dengan maksud agar responden 

memilih jawaban yang memihak”(p. 98). Oleh Karenna itu, skala Likert yang 

digunakan pada penelitian ini terdiri dari 4 kategori jawaban dengan pemberian nilai 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Penskoran Angket Disposisi Matematis 

 SS S TS STS 

Positif 5 4 2 1 

Negatif 1 2 4 5 

Sumber : Hendriana & Sumarmo (2019, p. 98) 

3.7.2 Teknik Analisis Data 

3.7.2.1 Soal Tes Kemampuan Berpikir Reflektif 

(1) Gain ternormalisasi 

Analisis data Gain digunakan untuk melihat kualitas peningkatan kemampuan 

berpikir reflektif menggunakan pendekatan metakognisi, peneliti menggunakan 

perhitungan gain ternormalisasi menurut Hake (dalam Majdi, Subali, & Sugianto, 

2018) sebagai berikut: 



 
 

 

       
          

         
 

Keterangan: 

                     

                   

                                                 

Adapun  karakteristik gain ternormalisasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Karakteristik N-Gain 

Skor N-gain Kriteria Normalitas Gain 

                 Rendah 

                 Sedang 

            Tinggi 

Sumber: Hake (dalam Majdi, Subali, & Sugianto, 2018, p. 84) 

(2) Deskripsi Data 

(a) Membuat distribusi frekuensi 

(b) Menentukan ukuran data dengan tabel, yaitu: banyak data (n), data terbesar(db), 

data terkecil (dk), rata-rata ( ̅), dan standar deviasi (sd). 

3.7.2.2 Analisis Angket Disposisi Matematis 

Data hasil angket disposisi matematis peserta didik dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif, penelti menggunakan nilai interval untuk pengkategorian disposisi 

matematis, maka terlebih dahulu diubah data ordinal pada angket menjadi interval, 

berdasarkan Somantri & Muhidin (2014, p. 45) sebagai berikut: 

(a) Menghitung frekuensi 

(b) Menghitung proporsi 

(c) Menghitung proporsi kumulatif 

(d) Menghitung nilai Z pada setiap kategori 

(e) Menghitung nilai skala (Scale Value) 

(f) Transformasi nilai skala. 

Selanjutnya, skor angket yang diperoleh selanjutnya dikategorikan seperti yang 

disajikan pada tabel 3.9 sebagai berikut: 

 



 
 

 

Tabel 3.9 Kategori Skor Disposisi Matematis 

Interval Nilai Interpretasi 

         Baik 

                Sedang 

         Kurang 

Sumber: Ekawati & Sumaryanta (2011, p. 37) 

Keterangan : 

  = Skor responden 

   = Mean ideal 

    = Simpangan baku ideal 

   = 
 

 
 (skor tertinggi + skor terendah) 

    = 
 

 
 (skor tertinggi – skor terendah) 

3.7.2.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji satu rata-rata, dilakukan 

untuk menguji apakah peningkatan kemampuan berpikir reflektif matematis tergolong 

kategori tinggi dan menggunakan independensi dua faktor untuk menguji apakah 

terdapat keterkaitan antara pengingkatan kemampuan berpikir reflektif matematis 

peserta didik menggunakan pendekatan metakognisi dengan disposisi matematis. 

(1) Uji Hipotesis 1 

(a) Uji Normalitas 

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data pada penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Sugiyono (2018) mengatakan bahwa “penggunaan 

statistic parametris mensyaratkan bahwa data data setiap variabel yang akan dianalisis 

harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan 

maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data”(p. 228). Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan rumus Chi Kuadrat sebagai berikut (Sudjana, 2005, 

p. 273): 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

 



 
 

 

Keterangan : 

   = Statistik Chi Kuardat 

   =Frekuensi pengamatan 

   =Hasil yang diharapkan  

Statistik tersebut berdistribusi chi-kuadrat dengan    (   ). Sugiyono 

(2018) “bila chi-kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga chi-kuadrat 

       
   (   )(   )

 , maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar (>) 

dinyatakan tidak normal”(p. 229). 

(b) Uji Satu Rata-Rata 

Analisis yang digunakan untuk uji satu rata-rata menggunakan tabel t dengan 

rumus sebagai berikut (Siregar, 2019, p. 258): 

        
 ̅   

 
 

√ 

 

Keterangan: 

 ̅                                      

                              

                          

                  

Pasangan hipotesis menurut Somantri & Muhidin (2014, p. 167): 

      ,7  

          

Keterangan hipotesis: 

                : artinya, peningkatan kemampuan berpikir reflektif matematis peserta 

didik menggunakan pendekatan metakognisi tidak tergolong kategori 

tinggi. 

                : artinya, peningkatan kemampuan berpikir reflektif matematis peserta 

didik menngunakan  pendekatan metakognisi tergolong kategori tinggi. 

(2) Uji Hipotesis 2 

Independensi Dua Faktor 

Independensi dua faktor digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

keterkaitan  antara peningkatan kemampuan berpikir reflektif matematis dengan 



 
 

 

disposisi matematis menggunakan pendekatan metakognisi. Rumus yang digunakan 

menurut Somantri & Muhidin (2014, p. 196) adalah sebagai berikut: 

   ∑∑
(       )

 

   

 

   

 

   

 

                

                             

                           

  Pasangan hipotesis berdasarkan Somantri & Muhidin (2014, p. 323) adalah 

sebagai berikut: 

     = 0 

      0 

Keterangan hipotesis: 

   : Tidak ada keterkaitan antara peningkatan kemampuan berpikir reflektif  

matematis dengan disposisi matematis. 

   : Ada keterkaitan antara peningkatan kemampuan berpikir reflektif 

matematis dengan disposisi matematis 

Selanjutnya, dicari derajat keterkaitan antara peningkatan kemampuan berpikir 

reflektif menggunakan pendekatan metakognisi dengan disposisi matematis. Digunakan 

koefisien kontingensi C yang rumusnya sebagai berikut: 

  √
  

 ,   (   )   -
   

Dalam hal ini, kriteria derajat keterkaitan dilihat dari tabel Guilfoed Emperical 

Rules sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Guilford Emperical Rules 

Besar Koefisien Korelasi Interpretasi 

0.00 < 0. 20 Keterkaitan sangat lemah 

 0. 20  < 0. 40 Keterkaitan rendah 

 0. 40  < 0. 70 Ketetkaitan sedang/cukup 

 0. 70  < 0. 90 Katerkaitan kuat/tinggi 

 0. 90    1. 00 Keterkaitan sangat kuat/tinggi 

Sumber :JP. Guilford, Fundamental Statistics (dalam Ating & Somantri, 2014) 



 
 

 

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi, dapat dilihat hubungan keterkaitan 

antara peningkatan kemampuan berpikir reflektif dengan disposisi matematis. Menurut 

Astuti (2017) menyatakan bahwa koefisien korelasi bisa bernilai positif atau negatif 

dengan nilai koefisien berkisar antara -1 sampai dengan +1, korelasi negatif 

ditunjukkan dengan koefisien kolerasi yang bernilai negatif begitupun juga sebaliknya 

korelasi positif ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang bernilai positif (p.5). 

3.8 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.8.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2020 sampai bulan 

September 2020. Jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut: 

Tabel 3.11 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Jenis Kegiatan 

Bulan 

Des Feb Mar Jul Ags Sep Okt Nov 

1 Pengajuan judul 

penelitian 
√      

  

2 Pembuatan proposal 

penelitian 
√ √     

  

3 Seminar proposal 

penelitian 
  √    

  

4 Mengurus surat izin 

penelitian 
   √   

  

5 Penyusunan perangkat 

tes 
   √   

  

6 Melakukan penelitian di 

MTs Negeri 1 

Tasikmalaya 

    √  

  

7 Pengumpulan data     √    

8 Pengolahan data      √   

9 Penyelesaian skripsi      √ √  

10 Sidang Skripsi        √ 

 

 



 
 

 

3.8.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Tasikmalaya, beralamat di Jl. 

Taman Makam Pahlawan KHZ.Musthafa, Desa. Sukarapih, Kec. Sukarame, 

Kab.Tasikmalaya 46461. Jumlah peserta didik di Mts Negeri 1 Tasikmalaya adalah 

1160 peserta didik, 424 peserta didik kelas VII, 394 peserta didik kelas VIII dan 342 

peserta didik kelas IX. Mts Negeri 1 Tasikmalaya terakreditasi A dengan jumlah 

pendidik 72 pendidik, jumlah ruang kelas 38, dilengkapi pula dengan 1 ruang tata 

usaha, ruang kantor guru, aula, koperasi sekolah, 1 ruang lab IPA, 2 ruang lab 

komputer, 1 perpustakaan, 1 mesjid, 2 lapang olahraga, 1 lapang upacara, 1 tempat 

parkir kendaraan, 3 kantin, UKS  serta ruang ekstrakulikular. 

 

 

 

 


