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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Quasi Experiment, 

dimana kelompok kontrol tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Desain penelitian adalah Quasi Experiment dengan Post Test 

Only Grup Design. Berdasarkan desain ini terdapat dua kelompok yang 

dipilih secara langsung. Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan 

kelompok yang lain tidak diberi perlakuan. Kelompok yang diberi 

perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak biberi 

perlakuan  disebut kelompok kontrol.1 Secara rinci desain Post test Only 

Grup Design dapat dilihat dari Tabel III.1: 

TABEL III.1 

RANCANGAN PENELITIAN 

Kelompok Perlakuan Post test 

KE X O2 

KK  O4 

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan2  

Keterangan:  

KE : Kelompok Eksperimen 

KK : Kelompok Kontrol 

                                                           
1Prof. Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan. Alfabeta. Bandung. 2014 h.76  
2Ibid., h.112 
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X : Model pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match 

O2,4 : Post test (Tes Akhir) 

  

Rancangan ini diterapkan pada situasi yang berbeda yaitu kelas 

eksperimen akan diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match dan kelas kontrol diterapkan model pembelajaran langsung. Hubungan 

antara model pembelajaran dan kemampuan awal dengan kemampuan 

komunikasi matematis siswa diuraikan dalam Tabel III.2: 

TABEL III.2 

HUBUNGAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE MAKE A MATCH 

DAN KEMAMPUAN AWAL 

 

 

 
Eksperimen (D1) Kontrol (D2) 

Tinggi (E1) D1E1 D2E1 

Sedang (E2) D1E2 D2E2 

Rendah (E3) D1E3 D2E3 

 

Keterangan: 

D1 :  Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

D2  : Model Pembelajaran Langsung 

D1E1 : Kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan awal 

tinggi yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe make a match. 

D1E2 : Kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan awal 

sedang yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe make a match. 

Kemampuan awal 
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D1E3 : Kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan awal 

rendah yang diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe make a match. 

D2E1  : Kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan awal 

tinggi yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung. 

D2E2  : Kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan awal 

sedang yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung. 

D2E3  : Kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan awal 

rendah yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tembilahan siswa 

kelas VIII dengan rencana waktu pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017. Dimulai pada tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tangga 7 

April 2017. 

TABEL III.3 

JADWAL PENELITIAN 

WAKTU KETERANGAN 

Februari Validasi instrumen penelitian 

21 Maret - 7 April Penelitian 

10 April - 2 Mei Olah Data 

3 Mei - 25 Agustus Bimbingan Skripsi 

31 Agustus Acc Skripsi 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.3 

Maka, populasi adalah keseluruhan data yang akan diteliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 2 Tembilahan. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode Purposive Sampling yaitu dengan mengambil 

dua kelas dengan pertimbangan yang memiliki karakteristik yang 

sama atau homogeny. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII semester II SMP Negeri 2 Tembilahan Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

D. Variable Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel bebas 

(independent), variable terikat (dependent) dan variabel moderator.  

1. Variabel bebas (independent variable)  

Variabel bebas adalah variabel penelitian yang mempengaruhi variabel 

yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Make a match.  

2. Variabel terikat (dependent variable)  

Variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh 

                                                           
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 173. 
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variabel bebas, sehingga sifatnya bergantung pada variabel yang lain. 

Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah kemampuan komunikasi 

matematis siswa.  

3. Variabel Moderator  

Variabel moderator adalah variabel yang diperkirakan akan 

mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, 

yang pengaruhnya ini akan nyata dengan angka korelasi apabila 

variabel moderator diperhitungkan. Dan yang bertindak sebagai 

variable moderator dalam penelitian ini adalah kemampuan awal yang 

mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match dengan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun 

angka.4 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.5 Teknik observasi 

menggunakan lembar pengamatan siswa untuk mengamati kegiatan 

siswa yang diharapkan muncul dalam pembelajaran matematika 

                                                           
4Suharsimi Arikunto, Op.Cit, hlm. 161. 
5 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: ALFABETA). hlm.57 
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dengan model pembelajaran kooperatif tipe make a match pada tiap-

tiap pertemuan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran matematika 

disekolah. 

2. Teknik Dokumen 

Teknik ini bertujuan untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan guru 

maupun siswa, beserta seluruh sarana prasarana yang ada di SMP 2 

Tembilahan. 

3. Teknik Tes 

Tes yang dilaksanakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, 

pertama adalah tes kemampuan awal siswa, yaitu untuk mengetahui 

kemampuan awal matematis siswa tersebut tergolong pada tinggi, 

sedang maupun rendah. Tes kedua yaitu post test yang dilakukan 

diakhir pertemuan guna menjawab hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Soal-soal post test dirancang berdasarkan indikator 

kemampuan komunikasi matematis yang terdiri dari materi kubus dan 

balok. 

 

F. Teknik analisis data 

Data yang diolah merupakan analisa hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Untuk mengetahui kemampuan tersebut antara siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama atau tidak, dilakukan uji 

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

harus diperiksa terlebih dahulu normalitas dan homogenitas data tes 
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kemampuan komunikasi matematis siswa kedua kelompok tersebut. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua buah uji yaitu: 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Statistika yang digunakan 

dalam uji normalitas ini adalah uji chi-kuadrat sebagai berikut:6 

𝜒2 =  ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan : 

𝜒2 : Nilai normalitas hitung 

𝑓𝑜 : frekuensi yang diperoleh dari data penelitian 

𝑓ℎ : frekuensi yang diharapkan 

Menentukan 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  dengan dk= k-1 dan taraf signifikan 5% kaidah 

keputusan: 

Jika 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
2 > 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  maka data distribusi tidak normal. 

Jika 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
2  ≤ 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  maka data distribusi normal. 

b. Uji homogenitas variansi  

Uji homogenitas variansi ini bertujuan untuk melihat 

apakah kedua data mempunyai variansi yang homogen atau tidak. 

Uji homogenitas yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

Uji F, yaitu:7 

                                                           
6Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung:Alfabeta, 2010), h.107 
7 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005). h.250 
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𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Menentukan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan dk pembilang = 𝑛1 − 1 dan dk 

penyebut = 𝑛2 − 1 dengan taraf signifikan 5%.  

c. Uji T 

Digunakan untuk melihat kelas eksperimen dan kontrol tidak 

memiliki perbedaan. Jika data berdistribusi normal dan homogen 

maka menggunakan uji-t yaitu:8 

1) Tes t untuk sampel kecil (N<30) 

𝑡0 =
(

∑ 𝐷
𝑁 )

(
𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
)
 

𝐷 ∶ selisih nilai variabel X dan Variabel Y 

𝑆𝐷𝐷: Standar deviasi selisih nilai variabel X dan Variabel Y 

𝑁: Jumlah sampel 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Mann Whitney 

Untuk hipotesis pertama digunakan uji Mann Whitney kerena data 

tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis menggunakan 

uji Mann Whitney U, yaitu:9 

𝑈1 =  𝑛1𝑛2 +  
𝑛1(𝑛1−1)

2
− 𝑅1 dan 𝑈2 =  𝑛1𝑛2 +  

𝑛2(𝑛2−1)

2
− 𝑅2 

Keterangan : 

                                                           
8 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2012), h.208 
9 Sugiyono, Op.cit. h.153 
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𝑈1 : Jumlah peringkat 1 

𝑈2 : Jumlah peringkat 2 

𝑅1 : Jumlah rangking pada 𝑅1 

𝑅2 : Jumlah rangking pada 𝑅2 

b. Uji Anova  

Adapun untuk hipotesis kedua rumus perhitungan untuk 

mencari atau melihat interaksi, Fratio Anova dua arah adalah sebagi 

berikut:10 

𝐹𝐴 =
𝑅𝐾𝐴

𝑅𝐾𝑑
 

𝐹𝐵 =
𝑅𝐾𝐵

𝑅𝐾𝑑
 

𝐹𝐴𝐵 =
𝑅𝐾𝐴𝐵

𝑅𝐾𝑑
 

 

 𝑅𝐾𝐴 (rata-rata kuadrat) faktor A diperoleh dengan rumus: 

𝑅𝐾𝐴 =
𝑗𝐾𝐴

𝑑𝑘𝐽𝐾𝐴
 

 𝑅𝐾𝐵 (rata-rata kuadrat) faktor B diperoleh dengan rumus: 

𝑅𝐾𝐵 =
𝑗𝐾𝐵

𝑑𝑘𝐽𝐾𝐵
 

                       𝑅𝐾𝐴𝐵 (rata-rata kuadrat) faktor AxB diperoleh 

dengan rumus: 

𝑅𝐾𝐴𝐵 =
𝑗𝐾𝐴𝐵

𝑑𝑘𝐽𝐾𝐴𝐵
 

                                                           
10  Hartono, Op. Cit, h. 249 



36 
 

dk (derajat kebebasan diperoleh dengan mengurangkan N (number 

of cases, jumlah responden) dengan 1 (N – 1). 

JKA (jumlah kuadrat) faktor A diperoleh dengan rumus: 

𝐽𝐾𝐴 = ∑
𝐴2

𝑞𝑛
−

𝐺2

𝑁
 

JKB (jumlah kuadrat) faktor B diperoleh dengan rumus: 

𝐽𝐾𝐵 = ∑
𝐵2

𝑞𝑛
−

𝐺2

𝑁
 

JKAB (jumlah kuadrat) faktor A dan B secara bersama terhadap 

keseluruhan perlakuan diperoleh dengan rumus: 

𝐽𝐾𝐴𝐵 = 𝐽𝐾𝑎 − 𝐽𝐾𝐴 − 𝐽𝐾𝐵 

Adapun RKd diperoleh dengan rumus: 

𝑅𝐾𝑑 =
𝑗𝐾𝑑

𝑑𝑘𝐽𝐾𝑑
 

Sedangkan JKd diperoleh dengan cara megurangkan JKt dengan JKa.  

Sementara JKt diperoleh dengan rumus: 

𝐽𝐾𝑡 = ∑𝑋2
𝐺2

𝑁
 

Dan JKa (jumlah kuadrat antara) diperoleh dengan rumus: 

𝐽𝐾𝑎 =
𝐴𝐵2

𝑛
−

𝐺2

𝑁
 

Keterangan: 

G : jumlah skor keseluruhan (nilai total pengukuran variabel terikat 

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

banyak sampel pada masing-masing sel) 

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

baris pada faktor A) 

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

kolom pada faktor B) 

p : banyaknya kelompok pada faktor A 

q : banyaknya kelompok pada faktor B 

n : banyaknya sampel masing-masing 

  

Derajat kebebasan masing—masing JK adalah: 

     𝑑𝑘 𝐽𝐾𝐴 = 𝑝 − 1 

     𝑑𝑘 𝐽𝐾𝐵 = 𝑝 − 1 

𝑑𝑘 𝐽𝐾𝐴𝐵 = 𝑑𝑘𝐽𝐾𝐵 − 𝑑𝑘𝐽𝐾𝐴 − 𝑑𝑘𝐽𝐾𝐵 𝑎𝑡𝑎𝑢   

𝑑𝑘𝐽𝐾𝐴 × 𝑑𝑘𝐽𝐾𝐵  𝑎𝑡𝑎𝑢 

(𝑝 − 1)(𝑞 − 1) 

Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah rata-

rata hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen lebih baik 

dari rata-rata hasil belajar kelas kontrol. Uji yang dilakukan adalah 

uji pihak kanan, dengan kriteria pengujian jika nilai signifikansi 

yang diperoleh lebih kecil dari ∝ = 0,05 maka hipotesis 𝐻𝑜 

diterima, jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari ∝ =

0,05 maka 𝐻𝑎 diterima 
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G. Pengembangan Instrumen 

Instrument dalam penelitian ini berbentuk tes, yaitu tes 

kemampuan awal matematis dan tes kemampuan komunikasi matematis 

untuk tes akhir. Berikut penjabaran tes tersebut: 

1. Tes kemampuan awal siswa 

Tes yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan awal 

siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemampuan awal terbagi 

menjadi tiga baian yaitu kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah. 

Kriteria pengelompokan berdasarkan rata-rata ( �̅� ) dan standar deviasi 

(SD) dapat dilihat pada Tabel II.4.  Pada tahap persiapan dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan dan menyusun instrumen pengumpul data yaitu 

kisi-kisi tes kemampuan awal. Soal tes kemampuan awal, kunci 

jawaban tes kemampuan awal. 

b. Uji tes kemampuan awal, tes diberikan kepada kelas yang berbeda 

yaitu kelas IX.3 SMP Negeri 2 Tembilahan 

c. Menentukan siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi, 

sedang, dan rendah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol  

melalui tes kemampuan awal. 

2. Tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

Tes yang dilakukan di akhir pertemuan ini untuk melihat 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas eksperimen dan 
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kelas kontrol. Hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa akan 

dikelompokkan berdasarkan kemampuan awal siswa. 

Sebelum soal kemampuan dan soal kemampuan komunikasi 

matematis diberikan ke kelas kontrol dan eksperimen , soal tersebut 

terlebih dahulu diuji cobakan ke kelas lain guna dianalisa validitas, 

daya pembeda, tingkat kesukaran dan reliabilitas soal tersebut. Berikut 

penjabaran tentang analisi soal uji coba kemampuan awal dan posttest 

c. Validitas butir tes 

Untuk mengukur kevalidan atau keshahihan butir soal, peneliti 

menggunakan rumus korelasi product moment sehingga akan 

terlihat besarnya koefesien korelasi antara setiap skor. Dengan 

rumus korelasi product moment yaitu:  

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌 − (∑ 𝑋𝑖 )(∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 −  (∑ 𝑋𝑖)

2
}{𝑛 ∑ 𝑌2 −  (∑ 𝑌)

2
}

 

Keterangan : 

𝑋𝑖= skor item ke-i dimana i= 1,2,3,4,..k 

𝑌= skor total 

𝑛= Banyaknya responden 

Setelah itu dihitung uji-t dengan rumus: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2
 

Keterangan: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 : nilai t hitung 
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𝑟𝑥𝑦 : koefisien korelasi 

𝑛 : jumlah responden 

Untuk menentukan kriterisa uji instrument yang digunakan adalah 

dengan membandingkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf ∝=

0,05 dengan derajat kebebasan (𝑑𝑘 = 𝑛 − 2),, jika: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir item tidak valid 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir item valid 

Berikutnya memberikan penafsiran terhadap koefesien 

korelasi yang didapatkan tersebut besar atau kecil, berpedoman 

pada ketentuan yang tertera pada Tabel.III.211 

Tabel III.2  

INTERPRETASI KOEFESIEN KORELASI  

PRODUCT MOMENT 

Besarnya r product moment Interpretasi 

0,00-0,99 Sangat rendah 

0,2000-0,399 Rendah 

0,400-0,599 Sedang 

0,600-0,799 Kuat 

0,800-1,00 Sangat kuat 

 

Berdasarkan uji coba soal kemampuan awal yang telah 

dilaksanakan dengan 𝑛 = 25 dan taraf signifikan 5% diperoleh 

nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,07, jadi item soal dapat dinyatakan valid jika 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 2,07.  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran validasi kemampuan awal. 

Berikut hasil validasi uji coba soal kemampuan awal dan uji 

                                                           
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2014) 

h.184 
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coba posttest: 

Tabel III.3 

VALIDITAS SOAL KEMAMPUAN AWAL 

No 

soal 

r 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Status Interpretasi 

1.b 0,4822 2,6396 1,7138 Valid Sedang 

2. 0,5219 2,9343 1,7138 Valid  Sedang 

3. 0,5569 3,2155 1,7138 Valid Sedang 

5. 0,6657 4,2783 1,7138 Valid Kuat 

6.  0,4829 2,6448 1,7138 Valid Sedang 

7. 0,4175 2,2034 1,7138 Valid Sedang 

8. 0,4029 2,1112 1,7138 Valid Sedang 

10. 0,4822 2,6395 1,7138 Valid Sedang 

 

 

Tabel III.4 

VALIDITAS SOAL POSTTEST 

No soal r  𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Status Interpretasi 

1. 0,8748 8,6592 1,7138 Valid Sangat kuat 

2.b 0,4117 2,1666 1,7138 Valid  Sedang 

3.a 0,6353 3,9451 1,7138 Valid Kuat 

4.b 0,6964 4,6540 1,7138 Valid Kuat 

6.  0,4029 2,1110 1,7138 Valid Sedang 

7.b 0,4807 2,6288 1,7138 Valid Sedang 

 

Berdasarkan kriterian validitas soal, soal yang telah 

dinyatakan valid dapat digunaka. 

d. Daya pembeda soal 

Perhitungan daya pembeda bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana suatu tes dapat membedakan antara siswa yang berada pada 

kelompok atas dan siswa yang berada pada kelompok bawah. Daya 

pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

rumus berikut: 12 

                                                           
12 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

h.218. 
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𝐷𝑃 =
𝑆𝐴 − 𝑆𝐵

1
2 𝑇(𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆min )

 

Keterangan: 

𝐷𝑃 : Daya pembeda 

𝑆𝐴 : Jumlah skor kelompok atas 

𝑆𝐵 : Jumlah Skor Kelompok Bawah 

𝑇 : Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

𝑆𝑚𝑎𝑥: Skor maksimum 

𝑆𝑚𝑖𝑛: Skor minimum 

Adapun klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut: 

Tabel III.5 

KLASIFIKASI DAYA PEMBEDA 

 

 

 

 

 

Berikut hasil perhitungan uji daya pembeda soal kemampuan awal 

dan soal post test: 

Tabel III.6 

DAYA PEMBEDA SOAL KEMAMPUAN AWAL 

No Soal Daya Pembeda Kriteria 

1 0,320 Cukup 

2 0,208 Cukup 

3 0,432 Baik 

4 0,496 Baik 

5 0,240 Cukup 

6 0,256 Cukup 

7 0,240 Cukup 

8 0,208 Cukup 

Daya Pembeda Kriteria 

DP < 0 Sangat Jelek 

0,00   DP < 0,20 Jelek 

0,20  DP < 0,40 Cukup 

0,40  ≤ DP < 0,70 Baik 

0,70  ≤ DP < 1,00 Sangat Baik 
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Tabel III.7 

DAYA PEMBEDA SOAL POSTTEST 

No Soal Daya Pembeda Kriteria 

1 0,352 Baik 

2 0,272 Baik 

3 0,384 Baik 

4 0,416 Baik 

5 0,224 Baik 

6 0,386 Baik 

 

e. Tingkat kesukaran 

Tingkat kesukaran soal diperoleh dengan melihat tingkat 

kesukaran yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. 

Tingkat kesukaran tersebut dapat diketahui dengan besar kecilnya 

angka indeks kesukaran item. Berikut rumus indeks kesukarannya: 

𝑇𝐾 =
(𝑆𝐴 + 𝑆𝐵) − 𝑇(𝑆𝑚𝑖𝑛)

𝑇(𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛)
 

 Keterangan: 

𝑇𝐾 = Tingkat kesukaran soal 

𝑆𝐴  = Jumlah skor kelompok atas 

𝑆𝐵  = Jumlah skor kelompok bawah 

𝑇  = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = Skor maksimum 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = Skor minimum 

Adapun interpretasi terhadap tingkat kesukaran soal dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel III.8 

INTERPRETASI TERHADAP TINGKAT KESUKARAN 

SOAL 

Besarnya P Interpretasi 

𝑃 <  0,10 Sangat Sukar 

0,10 < 𝑃 ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < 𝑃 ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < 𝑃 ≤ 0,90 Mudah 

𝑃 > 0,90 Sangat Mudah 

Keterangan: P = indeks kesukaran 

Berikut hasil perhitungan dari uji tingkat kesukaran soal 

kemampuan awal dan post test: 

 Tabel III.9 

TINGKAT KESUKARAN SOAL KEMAMPUAN AWAL 

No Soal Tingkat Kesukaran Kriteria 

1 0,416 Sedang 

2 0,616 Sedang 

3 0,680 Sedang 

4 0,648 Sedang 

5 0,776 Mudah 

6 0,592 Sedang 

7 0,744 Mudah 

8 0,568 Sedang 

 

 

 Tabel III.10 

TINGKAT KESUKARAN SOAL POST TEST 

No Soal Tingkat Kesukaran Kriteria 

1 0,416 Sedang 

2 0,600 Sedang 

3 0,704 Mudah 

4 0,688 Sedang 

5 0,768 Mudah 

6 0,544 Sedang 
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f. Reliabilitas tes 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan instrumen 

atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut. Suatu 

alat evaluasi (instrumen) dikatakan baik bila reliabilitasnya tinggi. 

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reabilitas tinggi, 

sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien 

reliabilitasnya.13 

𝑟11 =  (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 − 

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan : 

𝑟11 : reliabilitas yang dicari 

∑ 𝜎𝑖
2: jumlah variansi skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡
2 : variansi total 

𝑛 : jumlah butir soal 

Adapun pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas 

tes menggunakan patokan sebagai berikut:14 

1) Apabila 𝑟11sama dengan atau lebih besar daripada 0,70 berarti 

tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitas dinyatakan telah 

memiliki reliabilitas yang tinggi (reliable) 

2) Apabila 𝑟11lebih kecil daripada 0,70 berarti tes hasil belajar 

yang sedang diuji reliabilitas dinyatakan belum memiliki 

reliabilitas yang tinggi (unreliable) 

                                                           
13Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), hlm.208 
14Ibid., hlm.209 
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Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas tes, diperoleh 

koefisien reliabilitas tes kemampuan awal sebesar 0,4998 dan 

koefisien reliabilitas post test sebesar 0,4593. Jika hasil  𝑟11 

dikonsultasikan dengan nilai tabel r Product Moment dengan 𝑑𝑘 =

𝑛 − 2 = 25 − 2 = 23, signifikansi 5% maka diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

0,3469. Adapun keputusan didasarkan pada kaidah berikut:15 

1) Jika 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti reliabel 

2) Jika 𝑟11 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti tidak reliabel 

Berdasarkan koefisien reliabilitas tersebut, maka dapat 

dinyatakan bahwa instrumen penelitian soal kemampuan awal dan 

soal post test sudah memiliki reliabilitas tes, sehingga dapat 

dinyatakan pula bahwa instrumen penelitian yang digunakan sudah 

memiliki kualitas yang baik. 

                                                           
15Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula 

(Bandung: Alfabeta. 2011), hlm.118 


