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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya dan tujuan 

yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi 

eksperimen) dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah Posttest 

only control grup design. Penelitian ini akan melibatkan dua kelompok 

sampel yaitu kelompok eksperimen yang akan memperoleh model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dan kelompok kontrol yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. Rancangan penelitian Posttest Only Control 

Grup Design dapat dilihat pada Tabel III.1 

TABEL III.1  

 RANCANGAN PENELITIAN  

Kelas Perlakuan Tes 

Eksperimen Y T 

Kontrol - T 

      Sumber: Diadopsi dari Tesis Ramon Muhandaz 

Keterangan : 

Y: Perlakuan dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

T : Tes pemecahan masalah matematis siswa  

Rancangan ini akan diterapkan pada situasi yang berbeda yaitu kelas 

eksperimen akan diterapkan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 

kelas kontrol akan diterapkan pembelajaran konvensional. Rancangan ini 

akan diuraikan dalam bentuk  Tabel Winner berikut: 
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TABEL III.2  

HUBUNGAN ANTARA MODEL PEMBELAJARAN DAN KEMAMPUAN 

AWAL DENGAN KEMAMPUAN MATEMATIS  

Sumber: Diadopsi dari Tesis Ramon Muhandaz 

Keterangan: 

D1 : Pemecahan masalah matematis siswa model pembelajaran 

Learning Cycle 5E  

D2 : Pemecahan masalah matematis siswa pembelajaran 

konvensional. 

D1E1 : Pemecahan masalah matematis siswa berkemampuan  

  awal tinggi yang diajar dengan model 

pembelajaran   Learning Cycle 5E 

D1E2 : Pemecahan masalah matematis siswa berkemampuan 

  awal sedang yang diajar dengan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E 

D1E3 : Pemecahan masalah matematis siswa berkemampuan 

awal rendah yang diajar dengan model pembelajaran 

Learning Cycle 5E  

D2E1 : Pemecahan masalah matematis siswa berkemampuan 

awal tinggi yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

D2E2 : Pemecahan masalah matematis siswa berkemampuan 

awal sedang yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

D2E3 : Pemecahan masalah matematis siswa berkemampuan  

 Eksperimen (D1) Kontrol (D2) 

Tinggi (E1) D1E1 D2E1 

Sedang (E2) D1E2 D2E2 

Rendah (E3) D1E3 D2E3 

Kemampuan awal 
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awal rendah yang diajar dengan pembelajaran konvensional.
1
 

B. Variabel Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E, dan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah pemecahan masalah matematis siswa. Sedangkan variabel moderator 

dalam penelitian ini adalah kemampuan awal siswa. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 Tualang pada semester 

ganjil tahun ajaran 2017/2018. Penelitian menyesuaikan jadwal pelajaran 

semester ganjil yang ada di sekolah tersebut. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 10 

Tualang, kecamatan tualang kabupaten Siak. Sedangkan  populasi target 

dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Tualang  

sebanyak empat kelas yaitu kelas VIII.1, VIII.2, VIII.3, dan VIII.4  

2. Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik Cluster Sampling. Teknik ini digunakan bilamana populasi tidak 

terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok 

individu atau cluster. 

                                                             
1
 Ramon  Muhandaz, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi 

Kelompok terhadap Kemampuan Representasi dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

Kelas VIII MTsN Kota Padang, Tesis Pendidikan Matematika.- 
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Peneliti dapat mengambil 2 kelas dari 4 kelas yang ada secara acak 

sebagai sampel. Dari 2 kelas ini akan dipilih 1 kelas sebagai kelas 

eksperimen yang diterapkan model pembelajaran Learning Cycle 5 E dan 

1 kelas lagi sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Teknik observasi pada penelitian ini menggunakan lembar 

pengamatan tentang aktifitas siswa dan guru yang diharapkan muncul 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E 

2. Dokumentasi  

Diperoleh dari pihak-pihak sekolah terkait, seperti kepala sekolah 

untuk  memperoleh data tentang sejarah dan perkembangan sekolah, tata 

usaha untuk memperoleh data-data sarana dan prasarana sekolah, 

keadaan siswa dan guru serta masalah-masalah yang berhubungan 

dengan administrasi sekolah yaitu berupa arsip dan tabel-tabel yang 

didapat dari kantor tata usaha SMP Negeri 10 Tualang. 

3. Tes  

Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan tes akhir 

yang diberikan terdiri dari kemampuan pemecahan masalah. Tes sebagai 

instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, 
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kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
2
 Tes 

berbentuk esai dan diberikan pada akhir penelitian. Tujuan dari tes ini 

adalah untuk menjawab hipotesis penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Soal-soal tes dirancang berdasarkan indikator pemecahan 

masalah 

F. Pengembangan Instrumen 

Dalam penelitian ini digunakan dua kelompok pengembangan 

instrumen yaitu istrumen pelaksanaan penelitian dan istrumen pengumpulan 

data. Berikut ini adalah  penjelasan lebih lanjut mengenai pengembangan 

instrumen: 

1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah merupakan 

suatu komponen yang sangat penting yang disusun sebelum 

melakukan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan
3
. RPP berisi indikator yang akan dicapai, materi, model atau 

strategi, pendekatan serta langkah-langkah dalam pembelajaran. 

Adapun materi ajar dalam penelitian ini adalah Sistem Persamaan 

Linier Dua Variabel. Pemilihan materi ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa materi ini sesuai dengan model pembelajaran 

                                                             
2
 Riduwan, Belajar Mudah  Peneltian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian 

Pemula, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 76 
3
 Wina Sanjaya,  Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran., (Jakarta : 

Kencana, 2008),  h. 29 
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yang diterapkan peneliti dan materi tersebut dipelajari bertepatan saat 

melakukan penelitian ini. 

b. Lembar Latihan Soal 

Lembar Latihan Soal (LLS) berisi tentang materi, contoh soal, 

latihan, dan tugas berupa soal-soal cerita yang didalamnya terdapat 

masalah-masalah yang menyangkut kehidupan sehari-hari. 

2. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Ada dua 

jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes kemampuan awal 

dan tes akhir yang terdiri dari tes pemecahan masalah matematika.  

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Tes kemampuan awal yaitu tes yang diberikan kepada siswa sebelum 

pembelajaran untuk mengukur kemampuan awal siswa di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu siswa yang berkemampuan tinggi, 

siswa yang berkemampuan sedang, dan siswa berkemampuan rendah.  

b. Tes akhir berupa pemecahan masalah siswa yaitu tes yang diberikan 

setelah semua materi diajarkan kepada siswa, untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol.  

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut. 
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a. Membuat kisi- kisi soal post test. Kisi- kisi soal post test disusun 

berdasarkan indikator pemecahan masalah pada materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel. 

b. Menyusun butir soal kemampuan awal dan soal post test sesuai 

dengan kisi-kisi soal yang dibuat.  

c. Uji tes kemampuan awal  awal dan uji post test 

d. Analisis soal uji coba tes kemampuan awal dan analisis soal post test 

Analisis yang dilakukan terhadap soal kemampuan awal dan post 

test yang diuji coba adalah:  

1) Validitas butir tes 

Menguji validitas butir tes berguna untuk melihat sejauh mana 

setiap butir dalam tes dapat mengukur kemampuan siswa. Validitas 

butir soal ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor setiap item 

dengan skor totalnya yang diperoleh siswa. Hal ini dapat dilakukan 

dengan korelasi Product Moment
4
 

     
 ∑     ∑    ∑  

√{ ∑     ∑  
 }{ ∑     ∑  

 }

 

Keterangan : 

     : Koefisien korelasi 

      : Banyaknya siswa atau jumlah responden 

∑  : Jumlah skor item 

∑  : Jumlah skor total 

                                                             
4
 Riduwan. Dasar-dasar Statistika. (Bandung: Alfabeta. 2003). h. 185 



44 
 

Setelah itu dihitung uji-t dengan rumus: 

         
 √   

√    
 

Keterangan: 

           : Nilai t hitung 

r : Koefisien korelasi 

       : Jumlah responden 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir soal 

dengan membandingkan nilai         dengan        dalam hal ini pada 

taraf        dan derajat kebebasan         , kaidah keputusan: 

Jika                 maka butir soal tersebut valid. 

Jika                 maka butir soal tersebut invalid. 
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TABEL III.3 

TABEL KRITERIA VALIDITAS SOAL TES  
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Berdasarkan kriteria validitas butir soal diperoleh:  

 

TABEL III.4 

ANALISIS VALIDITAS SOAL TES  

KEMAMPUAN AWAL MATEMATIKA  

No. Soal                

   

Status 

1       7 1,701 Valid 

2       1,701 Valid 

3       1,701  Valid 

4       1,701 Valid 

5       1,701 Valid 

 

TABEL III.5 

ANALISIS VALIDITAS SOAL TES POST TES 

No. Soal         
       

   
Status 

1 0,621 1,701 Tidak Valid  

2 2,242 1,701 Valid 

3 0,5934 1,701  Tidak Valid 

4 8,104 1,701 Valid 

5 5,277 1,701 Valid 

6 3,467 1,701 Valid 

7 4,843 1,701 Valid 

8 5,477 1,701 Valid 

Secara rinci perhitungan validitas ujicoba KAM dapat dilihat 

pada lampiran K2 dan validitas uji coba pemecahan masalah  pada 

lampiran J2. 

2) Reliabilitas tes 

Realibilitas soal merupakan ukuran yang menyatakan tingkat 

kekonsistenan soal. Pengujian realibilitas yang digunakan peneliti 

adalah dengan metode alpha cronbach karena bentuk soal yang 

digunakan peneliti adalah soal uraian. Proses perhitungannya adalah 

sebagai berikut:
5
 

                                                             
5
Riduwan , h. 115. 
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a) Menghitung varians skor setiap soal dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

  =
   

  –
     

 

 

 
 

b) Menjumlahkan varians semua soal dengan rumus sebagai berikut: 

Si =   +   +   + …. +    

c) Menghitung varians total dengan rumus: 

St =  
   

  –
     

 

 

 
 

d) Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai berikut: 

r11  =  (
 

       
)( 1- 

  

  
) 

Keterangan: 

    = Nilai Reliabilitas 

    = Varians skor tiap-tiap item 

∑   = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

    = Varians total 

∑  
 
   = Jumlah kuadrat item Xi 

 ∑   
     = Jumlah item Xi dikuadratkan 

∑  
 
   = Jumlah kuadrat X total 

 ∑   
         =  Jumlah X total dikuadratkan 

        = Jumlah item 

        = Jumlah siswa 
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Adapun kriteria realibitas tes yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 TABEL III. 6 

KRITERIA REABILITAS TES  

Reliabilitas Tes Evaluasi 

0,80  <    ≤  1,00 Sangat Tinggi 

0,60 <    ≤  0,80 Tinggi 

0,40 <    ≤  0,60 Sedang 

0,20 <    ≤  0,40 Rendah 

     ≤  0,20 Sangat Rendah 

 

Selanjutnya peneliti membandingkan        dengan        

product moment dengan dk = n – 1 dan signifikansi 5%. ketentuan 

sebagai berikut: 

1) jika        <        berarti instumen penelitian tersebut tidak 

reliabel. 

2) jika        >       berarti instrumen penelitian tersebut reliabel. 

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal KAM secara 

keseluruhan diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,3625 yang 

berarti bahwa tes mempunyai reliabilitas yang rendah. Hasil uji coba 

pemecahan masalah diperoleh reliabilitas butir soal adalah 0,70 yang 

berarti soal tes mempunyai reliabilitas yang tinggi. Secara rinci 

perhitungan  reliabilitas  uji coba KAM dapat dilihat pada lampiran 

K3 dan reliabilitas uji coba soal pemecahan masalah pada  lampiran 

J3. 
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3) Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk 

menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam kategori mudah, 

sedang atau sukar. Soal dapat dinyatakan sebagai butir soal yang baik, 

apabila butir soal tersebut tidak terlalu sukar tidak pula terlalu mudah 

dengan kata lain derajat kesukaran soal adalah sedang atau cukup.
6
 

Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat digunakan rumus: 

   
∑ 

   
 

Keterangan: 

    = Tingkat Kesukaran 

∑ x   =  Jumlah Skor Item Soal 

     = Skor Maksimum 

 N   = Jumlah Siswa 

Kriteria untuk tingkat kesukaran dapat dilihat pada Tabel III.7 

berikut: 

TABEL III.7 

TINGKAT KESUKARAN SOAL  

     Tingkat kesukaran Evaluasi 

TK   0,70 Mudah 

0,30   TK 0,70 Sedang 

TK   0,30 Sukar 

          Sumber : Baharul Hayat ( 1997 : 18 ) 

 

 

 

 

 

                                                             
6
Anas Sudijono,Pengantar Evaluasi Pendidikan.Jakarta:Rajwali 

Pers.2011.h.372 
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TABEL III.8 

ANALISIS TINGKAT KESUKARAN SOAL TES 

KEMAMPUAN AWAL MATEMATIKA  

Nomor Soal 
Tingkat Kesukaran (%) Interpretasi Tingkat 

Kesukaran 

1 0,78 Mudah 

2 0,86 Mudah 

3 0,73 Mudah 

4 0,78 Mudah 

5 0,57 Sedang 

 

Berdasarkan tabel III.8 diketahui bahwa tingkat kesukaran soal 

tes kemampuan awal matematika untuk soal no 1, 2,3, 4 mempunyai 

tingkat kesukaran yang mudah . Berdasarkan tabel III. 7  jika TK  

 0,70 maka dikatakan mempunyai tingkat kesukaran yang mudah. 

Sedangkan untuk soal no 5 mempunyai tingkat kesukaran yang 

sedang, karena berdasarkan tabel III.7  jika 0,30        0,70 maka 

dikatakan mempunyai tingkat kesukaran yang sedang.  

TABEL III.9 

ANALISIS TINGKAT KESUKARAN SOAL POST TEST  

Nomor Soal 
Tingkat 

Kesukaran (%) 

Interpretasi Tingkat 

Kesukaran 

1 0,95 Mudah 

2 0,86 Mudah 

3 0,98 Mudah 

4 0,76 Mudah 

5 0,30 Sukar 

6 0,53 Sedang 

7 0,80 Mudah 

8 0,60 Sedang 

 

Berdasarkan tabel III.9 diketahui bahwa tingkat kesukaran soal 

tes postes soal no 1, 2, 3, 4, 7 mempunyai tingkat kesukaran yang 

mudah . Berdasarkan tabel III.7 TK   0,70 maka dikatakan 
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mempunyai tingkat kesukaran yang mudah. untuk soal no 6 dan 8 

mempunyai tingkat kesukaran yang sedang, karena berdasarkan tabel 

III.7 jika 0,30        0,70 maka dikatakan mempunyai tingkat 

kesukaran yang sedang. sedangkan untuk soal no 5  mempunyai 

tingkat kesukaran yang sukar, karena berdasarkan tabel III.7 jika 

     0,30 maka dikatakan mempunyai tingkat kesukaran yang sukar.  

4) Daya Pembeda 

Untuk mengetahui daya pembeda item soal digunakan rumus 

sebagai berikut:
7
 

)(
2

1
MinMak SSN

DP




  

Keterangan  

DP : Daya Pembeda 

∑  : Jumlah skor kelompok atas 

∑  : Jumlah skor kelompok bawah 

N  : Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

     : Skor tertinggi  

     : Skor terendah 

Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka harga tersebut 

diinterpretasikan pada kriteria daya pembeda sesuai dengan Tabel 

III.10.
8
: 

                                                             
  

7
Mas’ud dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Jawa Timur: 

Wade Grup, 2017). h. 78 



52 
 

TABEL. III.10 

KRITERIA DAYA PEMBEDA 

Kriteria daya 

pembeda 

Interpretasi 

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 

 

TABEL III.11 

ANALISIS DAYA PEMBEDA TES  

KEMAMPUAN AWAL MATEMATIKA  

Nomor Soal Daya Pembeda (%) 
Interpretasi 

DayaPembeda 

1 0,703 Sangat Baik 

2 0,86 Sangat Baik 

3 0,94 Sangat Baik 

4 0,86 Sangat Baik 

5 0,93 Sangat Baik 

   

Berdasarkan tabel III.11 tersebut, diketahui bahwa daya pembeda 

soal tes kemampuan awal matematika untuk soal no 1, 2, 3, 4 dan 5 

mempunyai daya pembeda yang sangat baik, karena persentase 0,703 , 

0,86 , 0,94 , 0,86 , dan 0,93 berdasarkan tabel III.10  jika 0,70   DP 

 1,00 maka dikatakan sangat baik.  

TABEL III.12 

ANALISIS DAYA PEMBEDA SOAL POST TEST  

Nomor Soal Daya Pembeda (%) 
Interpretasi 

Daya Pembeda 

1 0 Sangat jelek  

2 0,08 Jelek 

3 0,08 Jelek 

4 0,78 Sangat baik 

5 0,703 Sangat baik 

6 0,703 Sangat baik 

7 0,78 Sangat baik 

8 0,78 Sangat baik 

                                                                                                                                                                       
8
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

2007. h. 232. 
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Berdasarkan tabel III.12 diketahui bahwa daya pembeda soal post 

test untuk soal no 1 mempunyai daya pembeda yang sangat jelek karena 

persentase 0 , berdasarkan tabel III.10, jika DP   0 maka dikatakan 

sangat jelek.  Untuk soal no 2 dan 3 mempunyai daya pembeda yang 

jelek  karena hasil persentase masing-masing soal memperoleh 0,08 

berdasarkan tabel III.10, jika 0,00 <  DP    0,20 maka dikatakan jelek. 

soal no 4,7 dan 8 mempunyai daya pembeda sangat baik karna masing- 

masing soal persentasenya sebesar 0,78 berdasarkan tabel III.10 jika 0,70 

  DP  1,00 maka dikatakan sangat baik. untuk soal 5, dan 6 mempunyai 

daya pembeda yang sangat baik, karena berdasarkan tabel III.10 jika 0,70 

  DP  1,00 makan dikatakan sangat baik. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada jenis data yang dipakai dan bentuk hipotesisnya. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes t dan anova dua 

arah (two factorial design). Tes-t merupakan salah satu uji statistik yang 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan 

dari dua buah mean sampel (dua buah variabel yang 

dikomparatifkan).
9
Anova dua arah (two factorial design) digunakan bila 

dalam analisis data ingin mengetahui ada atau tidak perbedaan dari dua 

                                                             
9
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009), 

h. 278 
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variabel bebas, sedangkan masing-masing variabel bebasnya dibagi dalam 

beberapa kelompok.
10

 

Sebelum melakukan analisis data ada syarat yang harus dilakukan yaitu: 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Statistika yang digunakan dalam uji 

normalitas ini adalah uji chi-kuadrat sebagai berikut:
11

. 

    ∑
        

  
 

Keterangan : 

   : Nilai normalitas hitung 

   : frekuensi yang diperoleh dari data penelitian 

   : frekuensi yang diharapkan 

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

keputusan: 

Jika        
        

  maka data distribusi tidak normal. 

Jika        
        

  maka data distribusi normal. 

2. 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 dan uji Bartlett.  

 

                                                             
10

Hartono, SPSS.16.0 Analisis Data Statistik dan Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2014), h.176 
11

 Riduwan, Op Cit, h.  190 



55 
 

a. Uji F rumusnya yaitu:
12

 

         
                 

                 
 

Menentukan        dengan dk pembilang =      dan dk 

penyebut   =      dengan taraf signifikan 5%.  

b. Uji Bartlett rumusnya yaitu:
13

 

X
2
 = (lon 10 ) x (B - ∑         ) 

keterangan : 

ln 10 : bilangan tetap yang bernilai 2,3026 

B       : harga yang harus dihitung sebelumnya 

rumus diatas baru dapat disubtitusikan setelah kita menghitung 

dua hitungan berikut :  

1) S (varians gabungan ) dihitung dengan rumus  

S = 
                

      
 

2) Harga Barlet dengan rumus  

B = (Log S) x (∑       

         
                 

                 
 

 

Menentukan        dengan dk pembilang =      dan dk 

penyebut =      dengan taraf signifikan 0,05. Kaidah keputusan: 

Jika, Fhitung > Ftabel, berarti tidak homogen 

Jika, Fhitung ≤  Ftabel, berarti homogen 

 

                                                             
12

Riduwan, Dasar-dasar Statistik, Bandung, Alfabeta, h.168 
13

Ibid;. 165 
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3. Uji Hipotesis 

Sesuai dengan rumus masalah penelitian, maka teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis 1, 2 

menggunakan uji t jika datanya berdistribusi normal dan homogen, jika 

tidak homogen maka dengan uji t’. Hipotesis ke 3 menggunakan Uji 

Kolerasi (Pearson Product Moment).Kemudian untuk hipotesis ke 4 

menggunakan anova 2 arah. 

a. Uji t 

Berdasarkan hipotesis 1 dan 2 maka  teknik uji yang dilakukan 

yaitu uji t jika datanya berdistribusi normal dan homogen, disini 

peneliti hendak menggunakan Uji t. 

a. Jika data berdistribusi normal dan homogen maka menggunakan 

uji-t yaitu:
14
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Keterangan:  

   : Mean variabel X 

   : Mean variabel Y 

    : Standar deviasi X 

    : Standar deviasi Y 

N: Jumlah sampel 

                                                             
14

 Hartono, Statistik untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 
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Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan kemampuan pemecahan matematis antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E dengan 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional dan perbedaan 

kemandirian belajar siswa kelas kontrol dan siswa kelas eksperimen. 

Uji yang dilakukan adalah uji pihak kanan, dengan kriteria pengujian 

jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari         maka 

hipotesis    diterima, jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar 

dari         maka    diterima.  

b. Uji Kolerasi (Pearson Product Moment) 

Berdasarkan hipotesis 3 maka teknik uji yang dilakukan yaitu uji 

Kolerasi (Pearson Product Moment). Kegunaan Uji Pearson Product 

Moment atau uji korelasi hubungan antara dua variabel dan data 

berbentuk interval dan ratio. Rumus digunakan adalah:
15
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Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak 

lebih dari harga              Apabila       artinya 

korelasinya negatif sempurna,      artinya tidak ada korelasi, dan 

     berarti korelasinya sempurn positif (sangat kuat). Sedangkan 

harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interprestasi nilai r sebagai 

berikut: 

                                                             
15

 Riduwan, Op Cit, h.  227 
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TABEL III.13 

INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI 

NILAI r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Cukup 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan 

variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien 

diterminan sebagai berikut:
16

 

              

Keterangan: 

KP : Besarnya Koefisien penentu (diterminan) 

r     : Koefisien korelasi 

c. Anova Dua Arah  

Adapun rumus perhitungan utuk mencari Fratio Anova dua arah 

adalah sebagi berikut:
17

 

   
   

   
 

   
   

   
 

    
    

   
 

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

                                                             
16

 Ibid, h. 228 
17

  Ibid, h. 224 
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    (rata-rata kuadrat) faktor B diperoleh dengan rumus: 

    
   

     
 

     (rata-rata kuadrat) faktor AxB diperoleh dengan rumus: 

     
    

      
 

dk (derajat kebebasan diperoleh dengan mengurangkan N (number of 

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

JKA (jumlah kuadrat) faktor A diperoleh dengan rumus: 

    ∑
∑  

 

  
 

∑  
 

 
 

JKB (jumlah kuadrat) faktor B diperoleh dengan rumus: 

    ∑
∑  

 

  
 

∑  
 

 
 

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

keseluruhan perlakuan diperoleh dengan rumus: 

     ( ∑
∑   

 

   
 

∑  
 

 
)          

Adapun RKd diperoleh dengan rumus: 

    
   

     
 

Sedangkan JKd diperoleh dengan cara megurangkan JKt dengan JKa.  

Sementara JKt diperoleh dengan rumus: 
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    ∑  
  

∑  
 

 
 

Dan JKa (jumlah kuadrat antara) diperoleh dengan rumus: 

      ∑
∑   

 

   
 

∑  
 

 
 

Keterangan: 

∑   : jumlah skor keseluruhan (nilai total pengukuran variabel terikat 

untuk seluruh sampel) 

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 

   : banyaknya kelompok pada faktor B 

n : banyaknya sampel masing-masing 

 

 

Derajat kebebasan masing—masing JK adalah: 
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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         maka hipotesis    diterima, jika nilai 

signifikansi yang diperoleh lebih besar dari         maka    

diterima. . 


