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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-

variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus 

didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing.
30

  

Tujuan dari pendekatan kuantitatif ini untuk menunjukkan hubungan 

antar variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Ditinjau 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pendekatan 

Metaphorical Thinking terhadap kemampuan literasi matematis siswa 

oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.  

Suharsimi menegaskan dalam bukunya, bahwa penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang banyak menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya.
31

 Berdasarkan penjelasan peneliti 

berkeyakinan bahwa pendekatan penelitian yang tepat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa 

menggunakan pendekatan Metaphorical Thinking pada materi 

trigonometri kelas X SMAN 1 Durenan adalah pendekatan Kuantitatif. 

2. Jenis Penelitian 

                                                      
30

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 19. 
31

 Suharsimi Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010) hal .27 
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Pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen yaitu 

metode penelitian yang dilakukan dengan uji coba, yaitu metode 

kuantitatif, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independent (perlakuan)  terhadap variabel dependen (hasil) dalam 

kondisi yang terkendali.
32

 Pada penelitian ini peneliti menciptakan 

suatu keadaan atau kejadian yang mana akibatnya akan diteliti. 

Sehingga penelitian ini termasuk penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen ini memerlukan kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen sendiri yaitu suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua 

faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi 

atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 

mengganggu.
33

 Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan maka 

peneliti menggunakan quasi experimental design. Dikatakan quasi 

experimental desaign (eksperimen semu) karena dalam desain 

pengendalian variabel yang terkait subjek penelitian tidak dapat 

dilakukan secara sepenuhnya, sehingga penelitian harus dilakukan 

dengan menggunkan intact group (kelompok belajar). Jadi penelitian 

kuasi eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok 

belajar (intact group) untuk diberi perlakuan (treatment), bukan 

                                                      
32

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d, (Bandung: Alfabeta, 

2019), hal 111 
33

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal. 3 
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menggunakan subjek yang diambil secara acak.
34

. Dengan demikian 

validitas internal (kualitas pelaksanaan rancangan penelitian) dapat 

menjadi tinggi. Didesain menggunakan bentuk The Nonequivalent 

Posstest-Only Control Group.
35

 Dalam desain ini dua kelompok baik 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol keduanya tidak 

dipilih secara acak (random). Kalaupun dilakukan pengacakan, 

pengacakan tersebut tidak dilakukan secara acak murni/acak 

individual.
36

  

Dalam penelitian ini kelompok yang diberi perlakuan disebut 

kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan 

disebut kelompok kontrol.
37

 Pada penelitian ini kelas eksperimen akan 

diberi perlakuan menggunakan pendekatan Metaphorical Thinking 

sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan  meggunakan pendekatan 

konvensional kemudian dilihat hasilnya dari kedua kelas dengan 

perlakuan berbeda. Pendekatan ini menggunakan 2 kelas X. Adapun 

skema penelitian ini disajikan pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Skema Desain Penelitian 

Kelas Perlakuan Postest 

Kelas 1 X1   

Kelas 2 X2   

 

Keterangan : 

                                                      
34

 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian ( Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015) 

hal 107 
35 Karunia Eka Lestari, Penelitian Pendidikan Matematika..............., hal 137 
36

 Ibid.Hal 136 
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X1         :  Perlakuan yang diberikan berupa pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan konvensional untuk 

mengetahui kemamuan literasi matematis siswa. 

X2               : Perlakuan yang diberikan berupa pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan Metaphorical Thinking 

untuk mengetahui kemamuan literasi matematis siswa. 

Postest   : Suatu test yang diberikan setelah siswa diberikan 

perlakuan. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan karakteristik suatu objek. Variabel ini yang 

nantinya akan diteliti dan digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam 

suatu penelitian ada dua variabel yang perlu diperhatikan yaitu, variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang dapat 

diubah-ubah sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang tidak dapat 

diubah-ubah atau tetap dan variabel ini digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Bebas (X) merupakan variable yang mempengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variable terikat. Dalam 

penelitian ini variable bebas adalah : Pendekatan Metaphorical 

Thinking 

b. Variabel Terikat (Y) merupakan variable yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Dalam penelitian 

ini variable terikat nya adalah : Kemampuan Literasi 

Matematis. 
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C. Populasi, Sampling dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah  keseluruhan unit objek untuk diteliti; 

adakalanya dia hanya mengambil sebagian saja dari seluruh objek yang 

diteliti, sebagai dasar untuk menarik kesimpulan, oleh sebab itu 

banyaknya anggota objek yang diteliti atau berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan lain yang logis.
38

 Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil populasi dari siswa kelas X SMAN 1 Durenan. Jumlah 

siswa kelas X disajikan pada tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Jumlah Siswa Kelas X SMAN 1 Durenan 

Kelas Jumlah 

X MIPA 1 40 

X MIPA 2 40 

     X MIPA 3     40 

     X MIPA 4     40 

2. Sampling 

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk 

mengambil sampel dari populasi.
39

 Dalam pengertian lain teknik 

sampling adalah suatu teknik atau cara dalam mengambil sampel yang 

representative dari populasi.
40

 Pengambilan sampel harus dilakukan 

secara benar-benar agar dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya. 

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis 

                                                      
38

 Mohamad Ali, Penellitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 

1985), hal. 59. 
39

Ibid., hal. 60. 
40

Ibid., hal. 67. 
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purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah  pengambilan 

sampel untuk mewakili seluruh populasi atau untuk menginformasikan 

tentang proses yang bermakna di luar kasus-kasus tertentu, individu 

atau lokasi yang diteliti anggota sampel.
41

 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Metaphorical 

Thinking dengan materi trigonometri. Dikarenakan dalam populasi 

terdapat 4 kelas dan sudah mencapai materi yang sama sedangkan 

peneliti hanya memerlukan 2 kelas penelitian yaitu 1 kelas kontrol dan 

1 kelas eksperimen maka teknik pengambilan datanya menggunakan 

teknik purposive sampling. Disamping itu peneliti dibantu guru untuk 

memilih kelas penelitian dengan mempertimbangkan kemampuan 

siswa dari setiap kelas. Kelas Eksperimen dan Kelas kontrol diambil 

karena memiliki kemampuan sedikit lebih rendah dari kelas yang lain. 

maka dari itu peneliti dan guru memilih kelas X MIPA 1 dan X MIPA 

2 untuk dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimennya bertujuan 

agar pada hasil penelitian ada perbedaan dianatara kedua perlakuan 

yang berbeda. 

3. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek 

yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan 

diambil dengan menggunakan teknik tertentu.
42

 Untuk itu sampel yang 

diambil adalah  kelas X MIPA 1 kelompok A yang berjumlah  20 

                                                      
41

Ibid., 
42

Ibid., hal. 60 
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siswa dan kelas X MIPA 2 kelompok A yang berjumlah 20 siswa. 

Dalam hal ini siswa kelas X MIPA 1 kelompok A akan diberikan 

pembelajarn yang menerapkan pendekatan konvensional dan untuk 

kelas X MIPA 2 kelompok A akan diberi perlakuan menggunakan 

pendekaatan Metaphorical Thinking. Sampel diperoleh dengan 

menggunakan teknik sampling. Jadi tidak sembarang sampel yang 

dapat diambil. Terdapat banyak cara yang bisa dilakukan dalam 

pengambilan sampel yaitu salah satunya menggunakan teknik 

purposive sampling. 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi adalah untuk menyelidiki benda benda tertulis 

seperti buku buku, majalah, dokumen, catatan harian dan 

segalanya yang digunakan saat pembelajaran. Dalam hal ini 

peneliti mengambil foto siswa, data profil sekolah, keadaan guru 

dan siswa sebagai pelengkap penyusunan penelitian. 

b. Tes adalah  alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan 

yang telah ditentukan. Teknis tes yang dilaukan oleh peneliti 

adalah tes yang dilakukan setelah pembelajaran (Posttest). Tes 

digunakan untuk menggali informasi mengenai kemampuan 

literasi matematis siswa. 

Berikut soal test yang akan digunakan: 
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1. Sebuah tangga diletakkan pada sebuah dinding setinggi 3,5m. 

Tangga tersebut membentuk sudut 55  dengan lantai, 

tentukan: 

a. Gambar sketsa dari permasalahan tersebut dan tuliskan 

rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 

yang dibentuk oleh tangga yang diletakkan pada dinding! 

b. Panjang tangga tersebut! 

2. Seorang nelayan yang sedang berlayar menggunakan kapal 

menjatuhkan jangkarnya ke laut. Akibat ombak besar, 

jangkar yang dijatuhkan bergeser hingga tali jangkar 

membentuk sudut 67  dengan  permukaan laut. Jika panjang 

tali jangkar adalah 60 m, tentukan : 

a. Gambar sketsa permasalahan tersebut! 

b. Kedalaman laut yang diukur dari jangkar lurus ke 

permukaan laut! 

2. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, mengumpulkan data dari responden 

dengan memberikan soal tes engan jenis soal yang bersifat terbuka 

materi trigonometri pada sampel penelitian. Untuk memperjelas 

gambaran tentang instrument yang akan digunakan, maka peneliti 

melampirkan kisi kisi instrument soal posttes pada tabel 3.3 berikut: 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Soal Postest 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal Nomor 

3. 8 Menggeneralisasi 

rasio trigonometri untuk 

sudut sudut di berbagai 

kuadran dan sudut sudut 

berelasi 

Siswa mampu merumuskan masalah 

dalam model matematika dan rumus 

perbandingan untuk sinus, cosinus dan 

tangen suatu sudut dimana diketahui 

tinggi suatu benda 3,5 m dan 

membentuk sudut 55  sehingga dapat 

diketahui panjang tangganya 

 

 

 

1 

4.8 Menyelesaikan 

masalah konstektual yang 

berkaitan dengan rasio 

trigonometri sudut sudut 

di berbagai kuadran dan 

sudut sudut berelasi. 

Siswa mampu mengkomunikasikan dan 

menalar dalam menyelesaikan 

permasalahan dimana diketahui seorang 

nelayan pada sebuah perahu 

menjatuhkan jangkarnya 60 m dan 

membentuk sudut 67  dengan 

permukaan laut sehingga diperoleh 

informasi  kedalamn laut 

 

 

 

2 

 

Tabel 3.3 di atas merupakan Instrumen tes yang  memuat 

indikator-indikator ketercapaian kompetensi-kompetensi kemampuan 

literasi matematis, yakni kemampuan literasi matematis siswa memiliki 

beberapa indikator, yaitu:
43

 

a. Merumuskan situasi dalam bentuk atau model matematika dengan 

menggunakan representasi yang sesuai 

b. Menggunakan konsep, fakta, dan prosedur matematika untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari 

c. Menginterpretasi dan mengkomunikasikan hasil atau solusi 

masalah matematika. 

d. Memberikan argumen berdasarkan informasi matematis atau solusi 

masalah matematis 

Indikator kompetensi-kompetensi literasi matematis di atas 

                                                      
43

 Rimanita Khairunnisa, "Pengaruh Pendekatan Metaphorical Thinking Terhadap 

Kemampuan Penalaran Analogi Matematik Siswa", ( Jurnal matematika, 2016). 
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kemudian dikembangkan menjadi 16 butir, masing-masing memiliki skala 

penilaian tersendiri seperti tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 Skala Penilaian Tes Kemampuan Literasi Matematis 

Indikator Deskripsi Nilai Ket 

Merumuskan situasi 

dalam bentuk atau 

model matematika 

dengan 

menggunakan 

representasi yang 

sesuai 

Merumuskan situasi dalam 

bentuk atau model matematika 

yang benar 

5 Sangat 

Tinggi 

Merumuskan situasi dalam 

bentuk atau model matematika 

tetapi sebagian benar 

3 Tinggi 

Merumuskan situasi dalam 

bentuk atau model matematika 

tetapi belum benar 

1 Sedang 

Tidak ada jawaban 0 Rendah 

Menggunakan 

konsep, fakta, dan 

prosedur matematika 

untuk menyelesaikan 

masalah sehari-hari 

Menggunakan konsep, fakta, dan 

prosedur matematika yang benar 

dan sesuai dengan masalah 

10 Sangat 

Tinggi 

Menggunakan konsep dan fakta 

matematika yang sesuai dengan 

masalah, tetapi kurang tepat 

dalam melakukan prosedur atau 

algoritma perhitungan 

6 Tinggi  

Menggunakan konsep, fakta, dan 

prosedur matematika yang 

kurang tepat dan atau kurang 

sesuai dengan masalah 

3 Sedang 

 

Tidak ada jawaban 1 Rendah 

Menginterpretasi dan 

mengkomunikasikan 

hasil atau solusi 

masalah matematika 

Menginterpretasi dan 

mengkomunikasikan hasil atau 

solusi yang diperoleh sesuai 

dengan situasi dalam masalah 

yang diberikan 

15 Sangat 

Tinggi 

Menginterpretasi dan 

mengkomunikasikan hasil atau 

solusi masalah yang diperoleh, 

tetapi kurang sesuai dengan 

situasi dalam masalah yang 

diberikan 

8 Tinggi 

Menginterpretasi dan 

mengkomunikasikan hasil atau 

solusi masalah yang diperoleh, 

tetapi tidak sesuai dengan situasi 

dalam masalah yang diberikan 

4 Sedang 

Tidak ada jawaban 0 Rendah 
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Memberikan 

argumen berdasarkan 

informasi matematis 

atau solusi masalah 

matematis 

Memberikan argumen yang logis 

dan sesuai berdasarkan informasi 

matematis atau solusi masalah 

matematis 

20 Sangat 

Tinggi 

Memberikan argument yang 

logis tetapi kurang sesuai dengan 

konsep matematis atau situasi 

masalah matematis 

15 Tinggi 

Memberikan argumen yang 

kurang logis dan kurang sesuai 

berdasarkan informasi matematis 

atau solusi masalah matematis. 

1  

Sedang 

Tidak ada jawaban 0 Rendah 

 

Tabel 3.4 di atas merupakan tabel skala penilaian tes kemampuan literasi, 

dimana setelah siswa mengerjakan soal tes untuk kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol maka peneliti mengoreksi hasil jawaban dengan berpedoman 

menggunakan skala penilai pada tabel diatas. 

Sebelum soal posttest diberikan ke kelas eksperimen dan kelas kontrol 

maka peneliti melakukan uji validasi dan reliabililas dengan menggunakan siswa 

Kelas X MIPA 3 sebanyak 10 siswa sebagai uji coba soal posttest. Berikut hasil 

uji Validitas dan reliabilitas: 

a. Uji Validitas. 

Validitas adalah ketepatan atau kevalidan suatu instrument dalam 

pengukuran.
44

 Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur.
45

 Uji validitas ini digunakan untuk menguji apakah 

instrumen penelitian valid atau tidak. Uji validitas digunakan dengan 2 cara 

                                                      
44

 Yusup Febrianawati,  Modul Validitas dan Reliabilitas, (Universitas Diponegoro, 2018) 

Hal. 1 
45

 Sugiyono, “Metode Penelitian…, hal.175 
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yaitu uji validitas empiris dan uji validitas ahli. Pada penelitian ini, instrumen 

penelitian berupa tes diuji oleh 2 dosen matematika IAIN Tulungagung  dan 1 

guru mata pelajaran matematika SMA yaitu Ibu Dr. Dian Septi Nur Afifah, 

M.Pd. dan Ibu Mei Rina Hadi, M.Pd serta Bapak Insan Gunawan, S.Pd. (guru 

matematika SMAN 1 Durenan). Soal tes yang diujikan yaitu berupa soal 

postest yang berjumlah 2 soal. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan, 

diperoleh kesimpulan bahwa instrumen soal postes dapat digunakan dengan 

baik. 

Setelah validator menyetakan penelitian layak digunakan maka 

langkah selanjutnya yaitu melakukan uji validasi secara empiris 

menggunakan bantuan SPSS 25.0. Dalam penelitian ini soal diujikan kepada 

10 siswa kelas X yang diambil secara acak. Hasil uji coba postes dapat dilihat 

pada lampiran 15. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan 

sebagai berikut : 

1.  Jika nilai Sig  0,05 maka soal dinyatakan valid. 

2.  Jika nilai Sig  0,05 maka soal dinyatakan tidak valid. 

 Berdasarkan (lampiran 16) dinyatakan bahwa untuk soal postest 

nomor 1 dinyatakan valid karena nilai Sig(0,002)  0,05 sedangkan untuk 

soal postest  nomor 2 juga dapat ditarik kesimpulan bahwa nomor 2 valid 

karena nilai Sig(0,001)  0,05.  

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah suatu alat yang memberikan hasil yang tetap  sama. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 
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konsisten..
46

 . Untuk menguji reliabilitas dapat menggunakan bantuan SPSS 

25.0. Dalam penelitian ini soal diuji cobakan kepada 10 siswa kelas X MIPA 

3 yang diambil secara acak. Berikut Kriteria pengambilan keputusan yang 

digunakan pada uji ini reliabitas ini sebagai berikut :  

a.  Jika nilai Cronbach’s Alpha  0,60 maka soal dinyatakan reliabel  

b. Jika nilai Cronbach’s Alpha  0,60 maka soal dinyatakan tidak reliabel. 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 16 pada hasil 

reliabilitas menggunanakan SPSS 25.0 diperoleh nilai Cronbach’s Alpha 

(0,631)  0,60 dengan demikian soal postest dinyatakan reliabel dan dapat 

dijadikan sebagai instrumen penelitian.   

                                                      
46

 Dr. Kadir, M.Pd. Statistika Terapan. (Universitas Negeri Jakarta, 2015) hal 117 
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E. Sumber Data dan Skala Pengukuran 

1. Data 

Data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu 

pengukuran. Suatu pengambilan keputusan yang baik merupakan hasil 

dari penarikan kesimpulan yang didasarkan pada Data/Fakta yang 

akurat. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.
47

 Data primer merupakan data yang 

diperoleh dari sumbernya secara langsung, dalam penelitian ini data 

primer diperoleh dari hasil test kemampuan literasi matematis siswa 

kelas X SMAN 1 Durenan, sedangkan data sekunder ada data yang 

diperoleh secara tidak langsung, dalam peneliian ini data sekunder 

diperoleh dari dokumen dokumen yang mendukung.  

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh.
48

 Dimana sumber data dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber data primer yaitu sumber data pertama dari data yang 

dihasilkan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah lembar 

tes kemampuan literasi matematis siswa yang menjadi sampel 

penelitian. 

2. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sember 

data primer. Pada penelitian ini  data sekunder berupa daftar siswa. 

                                                      
47 Dodiet Aditya, Data dan metode pengumpulan data penelitian (E-Book Surakarta, 

2013) hal.1 
48

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), hal. 172. 
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3. Skala Pengukuran 

Pengukuran merupakan penterjemahan hasil pengamatan 

menjadi angka. Skala pengukuran sendiri ada empat macam yaitu 

skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala rasio untuk 

mengukur data berupa hasil tes siswa yaitu tes yang diberikan kepada 

siswa. Dan untuk perhitungan SPSS peneliti menggunakan skala 

ordinal sebagai simbol dari kemampuan literasi dan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan. 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk  mengetahui bagaimana besarnya pengaruh pendekatan 

metaphorical thingking terhadap kemampuan literasi matematis siswa 

pada materi trigonometri kelas X SMAN 1 Durenan maka peneliti 

menggunakan analisis statistic yaitu menghitung data data yang bersifat 

kuantitatif atau dapat diwujudkan dalam bentuk angka yang didapat dari 

lapangan. Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji prasyarat Analisis 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov yang akan dilakukan 
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menggunakan bantuan SPSS 25.0. Berikut Kriteria pengambilan 

keputusan uji Kolmogrov-Smirnov (K-S):
49

 

1. Nilai Sig atau signifikansi atau nilai probabilitas ≤ 0,05, 

maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

2. Nilai Sig atau signifikansi atau nilai probabilitas   0,05, 

maka data tersebut berdistribusi normal. 

2. Uji homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi 

bahwa sampel penelitian berawal dari kondisi yang sama atau 

homogen. Uji homogenitas sangat diperlukan sebelum 

membandingkan dua kelompok atau lebih, agar perbedaan yang 

ada bukan disebabkan adanya perbedaan data dasar (ketidak 

homogenan kelompok yang dibandingkan).
50

 Untuk 

mempermudah uji ini, maka peneliti menggunakan bantuan 

program SPSS Windows 25.0 Berikut kriteria pengambilan 

keputusan uji homogenitas : 

1. Jika nilai Sig   0,05 maka data tidak bersifat homogen. 

2. Jika nilai Sig    0,05 maka data bersifat homogen. 

2. Uji Hipotesis 

Pengaruh Pendekatan Methaporical Thinking terhadap 

kemampuan literasi matematis siswa kelas X SMAN 1 Durenan. 

Teknik analisis dalam penelian ini menggunakan uji independent 
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sample T-test. Uji Independent Sample T-test digunakan untuk 

membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan.
51

 Group 

sampel  pada penelitian yaitu kelas eksperimen yang diberi 

perlakuan Pendekatan Metaphorical Thinking untuk melihat 

kemampuan literasi matematis siswa dan kelas kontrol menggunakan 

pendekatan konvensional untuk melihat kemampuan literasi 

matematis siswa. Apabila terdapat perbedaan maka akan ada sebuah 

pengaruh. Adapun hipotesis yang dapat dibuat dari masalah tersebut 

sebagai berikut : 

H0    : Tidak ada pengaruh pendekatan metaphorical thinking      

terhadap kemampuan literasi matematis siswa pada materi 

trigonometri kelas X SMAN 1 Durenan. 

H1     : Ada pengaruh pendekatan metaphorical thinking terhadap 

kemampuan literasi matematis siswa pada materi 

trigonometri kelas X SMAN 1 Durenan. 

Untuk menguji hipotesis dapat menggunakan SPSS 25.0 dengan 

taraf signifikasi 5% atau 0,05 dan berdasarkan hipotesis kriteria yang 

digunakan untuk menentukan asumsi adalah apabila Sig(2  tailed ) 

  0,05 maka H0 ditolak dan apabila Sig(2  tailed )  0,05 maka H1 

diterima. 
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