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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 19

Bandarlampung semester genap tahun pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari 14

kelas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Purposive Sam-

pling.  Berdasarkan hasil observasi dan saran guru matematika yang mengajar

kelas VII di SMP tersebut, diperoleh kelas VII B sebagai kelas eksperimen yang

terdiri dari 27 siswa, dengan 10 laki-laki dan 17 perempuan. Sebagian besar siswa

kelas VII B adalah siswa yang aktif selama proses pembelajaran dan memiliki

tingkat kemampuan matematika sedang. Pengambilan sampel menggunakan

teknik ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih diharapkan

dapat mewakili populasi. Hal ini disebabkan populasi dalam penelitian ini yaitu

siswa kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung terdistribusi ke dalam beberapa

kelas yang tingkat kemampuan siswanya tinggi, sedang, dan rendah. Oleh karena

itu, tidak memungkinkan sampel diambil secara acak.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu.

Desain yang digunakan adalah One-Group Pretest-Posttest.  Penelitian yang di-

maksud dengan menggunakan desain ini yaitu peneliti hanya menggunakan satu
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kelas untuk diberi tes awal dan tes akhir. Tes awal dilakukan untuk mengetahui

kemampuan berpikir kritis matematis siswa sebelum mendapat perlakuan,

sedangkan tes akhir diberikan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis

matematis siswa setelah mendapat perlakuan berupa Pembelajaran Socrates

Kontekstual. Bagan desain One-Group Pretest-Posttest dalam penelitian ini,

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Bagan Desain One-Group Pretest-Posttest

Y1 X Y2

tes awal kemampuan ber-
pikir kritis matematis

Pembelajaran Socrates
Kontekstual

tes akhir kemampuan ber-
pikir kritis matematis

C. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

a. Mengidentifikasi masalah pembelajaran matematika yang terjadi di kelas VII

SMP Negeri 19 Bandarlampung melalui observasi dan wawancara dengan

guru matematika kelas VII di SMP tersebut. (8 Desember 2014)

b. Konsultasi dengan guru matematika untuk menentukan kelas yang dipilih

sebagai kelas eksperimen. (15 Desember 2014)

c. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pembuatan RPP pada

penelitian ini disesuaikan dengan metode dan pendekatan pembelajaran yang

digunakan, yaitu Metode Socrates dan Pendekatan Kontekstual.

d. Menyusun lembar kerja siswa (LKS) yang digunakan saat pembelajaran

berlangsung, yaitu saat diskusi kelompok.
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e. Menyusun instrumen tes kemampuan berpikir kritis matematis siswa

kemudian melakukan uji coba instrumen tersebut di luar sampel yaitu di

kelas VII A, dengan pertimbangan bahwa kelas tersebut sudah mendapatkan

materi yang diuji serta kemampuan berpikir kritis matematis siswa di kelas

tersebut relatif sama dengan kemampuan berpikir kritis matematis siswa di

kelas eksperimen.

f. Memberikan instrumen tes kemampuan berpikir kritis matematis di kelas

eksperimen setelah intrumen tes tersebut memenuhi kriteria instrumen tes

yang baik. (22 Januari 2015)

2. Tahap Pelaksanaan

Pembelajaran Socrates Kontekstual dilaksanakan sesuai dengan RPP yang

telah disusun. Namun, RPP dan LKS yang telah disusun diuji cobakan

terlebih dahulu dikelas ujicoba instrumen yaitu kelas VII E. Penentuan kelas

ujicoba instrumen ini berdasarkan rekomendasi dari guru mata pelajaran

matematika.  Ujicoba instrumen ini bertujuan agar RPP dan LKS yang

digunakan dapat diketahui kelemahan-kelemahannya sehingga RPP dan LKS

tersebut dapat segera diperbaiki untuk digunakan di kelas eksperimen.

Selanjutnya, berdasarkan RPP yang telah disusun, urutan pembelajaran yang

dilakukan adalah sebagai berikut.

a. Kegiatan Awal

1) Memberikan apersepsi mengenai materi yang dibahas dengan suatu per-

masalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

2) Siswa diberikan kesempatan untuk memikirkan jawaban kemudian menjawab

permasalahan yang telah diberikan.
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b. Kegiatan Inti

1) Guru memberi permasalahan yang lebih sederhana dari permasalahan awal

agar siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan.

2) Siswa menjawab permasalahan yang telah diberikan, kemudian guru

memeriksa keabsahan jawaban siswa dengan menggunakan pertanyaan-

pertanyaan Socrates.

3) Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan

soal latihan berpikir kritis untuk dikerjakan bersama kelompoknya.

4) Dalam diskusi kelompok, siswa dapat membangun pengetahuannya,

menemukan hal-hal baru, bertanya dengan teman sekelompok atau guru,

menerapkan masyarakat belajar, serta melakukan pemodelan.

5) Perwakilan kelompok yang terpilih mempresentasikan hasil diskusinya.

c. Kegiatan Penutup

1) Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap jalannya pembelajaran

dengan cara memeriksa dan menyimpulkan hasil diskusi menggunakan

pertanyaan-pertanyaan Socrates yang telah disusun.

2) Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) sebagai latihan siswa agar lebih

memahai materi yang telah diberikan.

D. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa skor

kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Skor kemampuan berpikir kritis ma-

tematis siswa tersebut diperoleh dari pemberian tes awal sebelum perlakuan dan

pemberian tes akhir setelah perlakuan. Data hasil tes awal kemampuan berpikir
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kritis matematis tersebut digunakan untuk menganalisis kemampuan awal berpikir

kritis matematis siswa, sedangkan data hasil tes akhir digunakan untuk

menganalisis .kemampuan .akhir .berpikir .kritis .matematis .siswa .setelah .men-

dapatkan Pembelajaran Socrates Kontekstual.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik tes, yang dilakukan

dengan memberikan soal tes kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Tes

berupa tes awal untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis siswa

sebelum diberi perlakuan dan tes akhir untuk mengetahui kemampuan berpikir

kritis matematis siswa setelah diberi perlakuan. Materi yang digunakan untuk tes

awal merupakan materi yang sudah dipelajari siswa, dalam penelitian ini dipilih

materi perbandingan karena materi ini dipelajari siswa tepat sebelum ujian akhir

semester sehingga diharapkan siswa masih mengingat dengan baik materi

tersebut, sedangkan materi yang digunakan untuk tes akhir adalah materi

persamaan linier satu variabel (PLSV).

2. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen tes yang berupa

tes tertulis. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis ma-

tematis siswa. Dari hasil tes awal dan tes akhir dilihat apakah kemampuan

berpikir kritis matematis siswa dapat berkembang dengan baik.
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Instrumen tes yang digunakan pada penelitian ini berbentuk uraian. Pemberian tes

berbentuk uraian bertujuan agar indikator kemampuan berpikir kritis matematis

siswa dapat diidentifikasi dengan jelas melalui langkah-langkah penyelesaian

masalah yang diberikan siswa.

Pedoman penskoran untuk mengukur kemampuan berpikir kritis matematis siswa

pada penelitian ini diadaptasi dari Wulansari (2013) yang disajikan pada tabel

berikut ini.

Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis

No Indikator Keterangan Skor

1. Interpretasi
(memahami dan
mengungkapkan
makna dari
berbagai kejadian
yang dihadapi)

a. Tidak menjawab 0
b. Memahami dan mengungkapkan makna dari

berbagai kejadian yang dihadapi tetapi salah
1

c. Memahami makna dari berbagai kejadian
yang dihadapi dengan benar tetapi salah
mengungkapkannya

2

d. Memahami dan mengungkapkan makna dari
berbagai kejadian yang dihadapi dengan
benar

3

2. Analisis (membuat
rincian atau uraian
serta
mengidentifikasi
hubungan antara
pernyataan,
pertanyaan, atau
konsep dari suatu
representasi)

a. Tidak menjawab 0
b. Membuat rincian atau uraian serta

mengidentifikasi hubungan antara
pernyataan, pertanyaan, atau konsep dari
suatu representasi tetapi salah

1

c. Membuat rincian atau uraian dengan benar
tetapi salah mengidentifikasi hubungan antara
pernyataan, pertanyaan, atau konsep dari
suatu representasi

2

d. Membuat rincian atau uraian serta
mengidentifikasi hubungan antara
pernyataan, pertanyaan, atau konsep dari
suatu representasi dengan benar

3

3. Evaluasi (menilai
dan mengkritisi
kredibilitas dari
suatu pernyataan)

a. Tidak menjawab 0
b. Menilai dan mengkritisi kredibilitas dari

suatu pernyataan tetapi salah
1

c. Menilai kredibilitas dari suatu pernyataan
dengan benar tetapi salah dalam
mengkritisinya

2

d. Menilai dan mengkritisi kredibilitas dari
suatu pernyataan dengan benar

3
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Selanjutnya dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang akurat maka tes

yang digunakan harus memenuhi kriteria tes yang baik. Kriteria tes yang baik

yaitu tes harus memiliki validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya

pembeda yang baik.

Kriteria kelayakan tes yang pertama adalah data harus memiliki validitas yang

baik. Tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat memberikan data yang sesuai

dengan keadaan nyata atau keadaan sebenarnya. Validitas tes yang digunakan

pada penelitian ini adalah validitas isi dan validitas butir soal. Tes memiliki

validitas isi apabila tes mampu mengukur tujuan pemberian materi pelajaran.

Dalam penelitian ini, yang diukur adalah kemampuan berpikir kritis matematis

siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2011), sebuah tes dikatakan

memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar

dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Instrumen tes yang dikategorikan

memenuhi validitas isi adalah butir soal yang telah dinyatakan sesuai dengan

kompetensi dasar dan indikator kemampuan berpikir kritis serta menggunakan

bahasa yang dapat dimengerti/dipahami siswa.  Penilaian validitas isi dalam

penelitian ini ditentukan oleh guru matematika kelas VII SMP Negeri 19

Bandarlampung. Hasil penilaian instrumen tes yaitu tes awal dan tes akhir telah

memenuhi validitas isi. Penilaian validitas isi untuk uji coba tes awal dan tes

akhir dapat dilihat pada Lampiran C.1 dan C.2.

Setelah tes yang digunakan memenuhi validitas isi, selanjutnya tes diujicobakan

di luar sampel yaitu kelas VII A dengan pertimbangan bahwa kelas tersebut sudah

mendapatkan materi yang diuji dan memiliki kemampuan yang relatif sama
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dengan kelas eksperimen sehingga instrumen tes dapat terukur dengan baik. Ber-

dasarkan hasil ujicoba tersebut, kemudian diuji validitas butir soalnya. Perhi-

tungannya mengacu pada pendapat Pearson (Arikunto, 2011) yaitu dengan meng-

gunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar sebagai berikut.

dengan
= koefisien validitas butir soal nomor i

= banyak siswa yang ikut tes
= skor butir soal nomor i

= skor total jawaban siswa

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari rumus korelasi product moment

dengan angka kasar di atas, interpretasi nilai menurut Arikunto (2011) adalah

sebagai berikut.

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Validitas Butir Soal

Rentang nilai Interpretasi
Sangat tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

0 Sangat rendah

Dalam penelitian ini, butir soal yang digunakan harus mempunyai koefisien

validitas butir soal lebih dari 0,4 (minimal sedang). Setelah melakukan perhitung-

an skor, diperoleh bahwa semua butir soal tes awal dan tes akhir dapat digunakan.

Perhitungan validitas butir soal untuk uji coba tes awal dan tes akhir dapat dilihat

pada Lampiran C.3 dan C.4.
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Selanjutnya, instrumen tes yang baik harus memiliki reliabilitas yang baik. Relia-

bilitas berhubungan dengan ketetapan hasil dari data yang diperoleh, yang artinya

data tidak berubah-ubah dan apabila hasilnya berubah-ubah, perubahannya dapat

dikatakan tidak berarti. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan ru-

mus Alpha (Arikunto, 2011) sebagai berikut.

dengan
= banyak soal

r11 = reliabilitas yang dicari
= jumlah varians skor tiap-tiap butir soal

= varians total

Varians tiap-tiap butir soal dicari dengan menggunakan rumus:

dengan

= Varians butir soal
x = skor yang diperoleh siswa untuk butir soal tertentu
n = banyak siswa

Interpretasi dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Alpha tersebut,

terhadap koefisien reliabilitas tes (r11), menurut Arikunto (2011) adalah sebagai

berikut.

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Reliabilitas

Nilai Interpretasi
Derajat reliabilitas sangat rendah

Derajat reliabilitas rendah

Derajat reliabilitas cukup

Derajat reliabilitas tinggi

Derajat reliabilitas sangat tinggi
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Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini harus mempunyai koefisien

reliabilitas lebih dari atau sama dengan 0,6 (reliabilitas tinggi). Setelah dilakukan

perhitungan, diperoleh bahwa koefisien reliabilitas soal tes awal adalah 0,71 dan

reliabilitas soal tes akhir adalah 0,77. Perhitungan reliabilitas untuk uji coba tes

awal dan tes akhir dapat dilihat pada Lampiran C.5 dan C.6.

Selanjutnya, tes yang baik juga harus mempunyai tingkat kesukaran yang baik.

Arikunto (2011) menyatakan bahwa soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu

mudah atau tidak terlalu sukar. Tingkat kesukaran dinyatakan dengan bilangan

0,00 sampai 1,00 yang disebut dengan indeks kesukaran. Rentang nilai tersebut

memiliki arti 0,00 untuk soal terlalu mudah dan 1,00 untuk soal yang terlalu

sukar. Untuk keperluan tersebut, maka perlu diketahui tingkat kesukaran soal tes

yang digunakan. Untuk menentukan tingkat kesukaran instrumen tes tersebut,

menurut Sudijono (2008) dapat digunakan rumus sebagai berikut.

Keterangan:
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.

Menurut Sudijono (2008), interpretasi dari hasil perhitungan tingkat kesukaran

tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi
Sangat Sukar

Sukar

Sedang

Mudah

Sangat Mudah
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Dalam penelitian ini, soal tes yang digunakan adalah soal tes yang mempunyai

tingkat kesukaran tergolong sedang dan sukar. Hasil perhitungan tingkat

kesukaran untuk uji coba tes awal dan tes akhir dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan

3.8. Berdasarkan tabel tersebut, untuk uji coba tes awal diperoleh hasil bahwa

butir soal nomor 1a, 2, 3a, 3b, 3c, dan 3d memiliki tingkat kesukaran tergolong

sedang dan butir soal nomor 1b dan 1c memiliki tingkat kesukaran tergolong

sukar. Sedangkan, untuk uji coba tes akhir diperoleh hasil bahwa butir soal

nomor 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, dan 3b memiliki tingkat kesukaran tergolong sedang

serta butir soal nomor 3c dan 3d memiliki tingkat kesukaran tergolong sukar.

Dengan demikian, dari hasil tesebut semua butir soal telah memiliki tingkat

kesukaran yang baik. Perhitungan tingkat kesukaran untuk uji coba tes awal dan

tes akhir dapat dilihat pada Lampiran C.7 dan C.8.

Selanjutnya, soal tes yang digunakan untuk penelitian ini harus mempunyai daya

pembeda yang baik. Daya pembeda berhubungan dengan kemampuan soal tes un-

tuk membedakan siswa berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah.

Menurut Arifin (2012), untuk menentukan daya pembeda soal tes dapat digunakan

rumus berikut.

Keterangan:
DP : daya pembeda

: rata-rata skor tiap butir soal dari kelompok atas
: rata-rata skor tiap butir soal dari kelompok bawah

Skor Maks : skor maksimum tiap butir soal

Interpretasi dari hasil perhitungan dengan rumus tersebut menurut Arifin (2012)

adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.6 Interpretasi Koefisien Daya Pembeda

Nilai Interpretasi
DP ≥ 0,40 Sangat baik

0,30 ≤ DP ≤ 0,39 Baik
0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Cukup

DP ≤ 0,19 Kurang baik

Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes yang memiliki daya

pembeda dengan interpretasi minimal cukup (nilai DP ≥ 0,20). Hasil perhitungan

daya pembeda butir soal untuk uji coba tes awal dan tes akhir dapat dilihat pada

Tabel 3.7 dan 3.8. Berdasarkan tabel tersebut, untuk uji coba tes awal diperoleh

hasil bahwa daya pembeda butir soal nomor 1a, 2, 3a, 3b, 3c, dan 3d tergolong

cukup dan butir soal nomor 1a tergolong sangat baik serta butir soal nomor 1b

tergolong baik. Sedangkan untuk uji coba tes akhir diperoleh hasil bahwa daya

pembeda butir soal nomor 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, dan 3c tergolong cukup dan butir

soal nomor 3d tergolong sangat baik serta butir soal nomor 1c tergolong baik.

Dengan demikian, dari hasil tesebut semua butir soal telah memiliki daya

pembeda yang baik. Perhitungan daya pembeda untuk uji coba tes awal dan tes

akhir dapat dilihat pada Lampiran C.9 dan C.10.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Tes Awal

No Validitas
Isi

Validitas
Butir Soal

Reliabilitas Tingkat
Kesukaran

Daya Beda

1a Valid Tinggi

0,71 (tinggi)

0,48 (Sedang) 0,42 (sangat
baik)

1b Valid Tinggi 0,26 (Sukar) 0,33 (baik)
1c Valid Tinggi 0,27 (Sukar) 0,27 (cukup)
2 Valid Sedang 0,45 (Sedang) 0,24 (cukup)
3a Valid Tinggi 0,68 (Sedang) 0,24 (cukup)
3b Valid Tinggi 0,69 (Sedang) 0,22 (cukup)
3c Valid Tinggi 0,68 (Sedang) 0,24 (cukup)
3d Valid Tinggi 0,62 (Sedang) 0,21 (cukup)



42

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Tes Akhir

No Validitas
Isi

Validitas
Butir Soal

Reliabilitas Tingkat
Kesukaran

Daya Beda

1a Valid Tinggi

0,77 (tinggi)

0,68 (Sedang) 0,21 (cukup)
1b Valid Tinggi 0,68 (Sedang) 0,28 (cukup)
1c Valid Tinggi 0,67 (Sedang) 0,36 (baik)
2a Valid Tinggi 0,61 (Sedang) 0,25 (cukup)
2b Valid Sedang 0,57 (Sedang) 0,21 (cukup)
3a Valid Tinggi 0,57 (Sedang) 0,28 (cukup)
3b Valid Tinggi 0,52 (Sedang) 0,28 (cukup)
3c Valid Sedang 0,27 (Sukar) 0,25 (cukup)
3d Valid Sedang 0,29 (Sukar) 0,42 (sangat

baik)

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, prosedur yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah

sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Untuk keperluan pengolahan data, uji normalitas digunakan untuk melihat apakah

data skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa berasal dari populasi yang

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini

adalah uji Kolmogorov-Smirnov Z. Pasangan hipotesis yang diuji adalah sebagai

berikut.

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Uji Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan

SPSS versi 17.0 yaitu dengan membandingkan nilai hitung Kolmogorov-Smirnov

terbesar dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujiannya adalah
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dengan taraf signifikansi 5% jika nilai probabilitas (sig) dari Z lebih dari

, maka H0 diterima (Trihendradi, 2005). Setelah dilakukan perhitungan

dengan bantuan software SPSS versi 17.0 diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3.9 Uji Normalitas Skor Kemampuan Berpikir Kritis Matematis

Tes Banyaknya
Siswa

Rata-Rata
Skor

Kolmogorov-
Smirnov Z

Probabilitas
(Sig)

Tes Awal 27 52,35 0,87 0,44
Tes Akhir 27 66,67 0,85 0,47

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, terlihat bahwa probabilitas (Sig) data tes awal dan

tes akhir lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa dengan taraf signifikansi 5% data skor kemampuan berpikir

kritis matematis siswa sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran Socrates

kontekstual berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  Perhitungan uji

normalitas data hasil tes awal dan tes akhir dapat dilihat pada Lampiran C.11.

2. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis ditinjau dari skor kemampuan berpikir

kritis matematis siswa sebelum diberi perlakukan dan setelah diberi perlakuan.

Oleh karena itu, uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk membandingkan

rata-rata dari tes awal dan tes akhir.

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh hasil bahwa data berasal dari populasi

yang berdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji t dengan menggunakan

observasi berpasangan. Pasangan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.

.
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dengan
= -

= rata-rata skor populasi untuk tes akhir

= rata-rata skor populasi untuk tes awal

Menurut Sudjana (2005), rumus uji t yang digunakan adalah sebagai berikut.

dengan

B1 = x1 – y1, B2 = x2 – y2 , … , Bn = xn – yn

= dan =

Keterangan
n = banyak siswa yang ikut tes
xn = data ke-n untuk tes awal
yn = data ke-n untuk tes akhir
Bn = beda pasangan data ke-n

= beda rata-rata
= simpangan baku dari beda

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika dengan diperoleh dari

daftar distribusi student, , peluang ( ), dan taraf signifikansi

5%. Untuk harga-harga t lainnya H0 diterima.

3. Uji Proporsi

Dalam penelitian ini, uji proporsi digunakan untuk menentukan apakah siswa

yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang baik lebih dari 60%

dari jumlah siswa. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis

yang baik dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang mendapat nilai lebih dari

atau sama dengan 65 pada tes kemampuan berpikir kritis matematis, baik tes awal



45

maupun tes akhir. Selanjutnya, Pasangan hipotesis yang diuji adalah sebagai

berikut.

.

dengan
menyatakan banyaknya siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis

matematis yang baik kurang dari atau sama dengan 60% dari jumlah
siswa
menyatakan banyak siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis

matematis yang baik lebih dari 60% dari jumlah siswa

Menurut Sudjana (2005), dengan menggunakan pendekatan oleh distribusi

normal, maka untuk pengujian ini digunakan statistik z yang rumusnya adalah

sebagai berikut.

dengan
x = banyaknya siswa yang ikut tes dan memiliki kemampuan berpikir kritis

matematis yang baik
= persentase siswa yang diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis

matematis yang baik
n = banyaknya siswa yang ikut tes

Menurut Sudjana (2005), kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika

dengan peluang dan taraf signifikansi 5%, untuk diperoleh dari

daftar normal baku. H0 diterima untuk nilai z lainnya.


