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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 40 Pekanbaru siswa kelas

VII pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. Peneliti menyesuaikan

jadwal pelajaran semester genap yang ada di sekolah tersebut.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 40

Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa dengan model pembelajaran kooperatif

tipe group investigation ditinjau berdasarkan kemandirian belajar siswa.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 40

Pekanbaru. Sampel yang diambil terdiri dari dua kelas, yaitu kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Adapun Teknik pengambilan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive

sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan.

Berdasarkan pertimbangan untuk mempermudah peneliti dalam mengambil

sampel, salah satu guru matematika kelas VII merekomendasikan kelas VII-

B dan kelas VII-D. Menurut penilaian guru tersebut, kedua kelas ini

memiliki karakteristik yang sama. Dilihat dari analisis hasil ulangan

matematika kelas VII-B dan kelas VII-D, kedua kelas ini memiliki varians-

varians yang homogen, sehingga bisa diangap kedua kelas ini memiliki
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kemampuan yang sama. Adapun kelas eksperimen pada penelitian ini

adalah kelas VII-B dengan jumlah siswa 40 orang, dan kelas yang dijadikan

kelas kontrol pada penelitian ini adalah kelas VII-D dengan jumlah 40 orang

siswa.

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran

kooperatif tipe group investigation.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep

matematis siswa .

3. Variabel Moderator

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat

atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan

dependen. Variabel  moderator ini disebut juga sebagai variabel

independen kedua. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah

kemandirian belajar siswa.

E. Jenis dan Desain Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi

Eksperimen. Penelitian Quasi eksperimen ini merupakan suatu  penelitian
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eksperimen semu, yang variabel-variabelnya tidak dikontrol sepenuhnya1.

Desain penelitian yang digunakan adalah Posttest-Only Control Design.

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random,

kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak.

Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan model pembelajaran

kooperatif tipe group investigation dan kelompok kontrol mendapatkan

pembelajaran langsung.2 Secara rinci desain Posttest-Only Control Design

dapat dilihat dari Tabel III.1.

TABEL III.1
RANCANGAN PENELITIAN

Kelompok Perlakuan Posttest

KE X O2

KK O4

Keterangan:

KE : Kelompok eksperimen

KK : Kelompok Kontrol

X : Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation

O2,4 : Posttest (Tes Akhir)

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai

studi pembelajaran dan memperoleh informasi secara langsung dari

1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2013),
hlm. 77.

2Ibid, hlm, 112.
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guru mata pelajaran matematika untuk mengetahui permasalahan yang

sedang terjadi dalam pembelajaran matematika.

2. Teknik Observasi

Observasi dalam penelitian diartikan sebagai pemusatan

perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera

untuk mendapatkan data.3 Kegiatan observasi berupa pengamatan

aktivitas peneliti dan siswa selama pembelajaran yang berlangsung

dikelas eksperimen.

3. Teknik Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan cara meminta data nilai ulangan

matematika pada pokok bahasan sebelumnya yang menjadi populasi

dan sampel dalam penelitian ini kepada guru matematika kelas VII.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data nama-nama siswa.

Peneliti juga mengumpulkan bahan ajar serta dokumen lainnya

seperti Rencana Perencanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan

guru di sekolah tersebut untuk dibandingkan dengan RPP yang dibuat

peneliti. Karena penelitian ini untuk melihat pengaruh model

pembelajaran langsung dengan model pembelajaran kooperatif tipe

group investigation dalam meningkatkan kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa. Selain itu peneliti juga menggunakan cara

mengambil foto dalam setiap kegiatan pembelajaran sebagai

dokumentasi dalam penelitian.

3Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 266.
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4. Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupkan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik

pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari

responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah

responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesinoer

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat

diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos

atau internet. Pertanyaan yang diberikan dalam dalam angket pada

penelitian ini berupa pertanyaan tentang kemandirian belajar siswa.

5. Teknik Tes

Teknik tes adalah teknik pengumpulan data dengan

menggunakan tes akhir yang soal-soalnya terdiri dari soal pemahaman

konsep. Tes berbentuk esai dan diberikan di akhir penelitian. Tujuan

dari tes ini adalah untuk menjawab hipotesis penelitian yang telah

dirumuskan sebelumnya. Soal-soal tes dirancang berdasarkan

indikator pemahaman konsep.

G. Prosedur Penelitian

Secara umum prosedur penelitian dapat dibagi atas tiga bagian yaitu:

tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
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1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut

a. Menetapkan jadwal penelitian. Rancangan penelitian ini

rencananya akan dilaksanakan di SMP Negeri 40 Pekanbaru

kelas VII semester genap.

b. Mengurus izin penelitian.

c. Menentukan sampel.

d. Mempelajari materi pelajaran matematika kelas VII

e. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu Rancangan

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

f. Mempersiapkan dan menyusun instrumen pengumpul data yaitu

kisi-kisi angket kemandirian belajar, butir angket kemandirian

belajar, kisi-kisi soal posttest, soal post-test, dan kunci jawaban

post-test.

g. Memvalidasi semua instrumen penelitian yang diperlukan dalam

penelitian kepada validator.

h. Menentukan siswa yang mempunyai kemandirian belajar tinggi,

sedang, dan rendah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

melalui penyebaran angket.

i. Menyusun pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok

secara heterogen pada kelas eksperimen dengan cara

mengurutkan nama siswa berdasarkan kemandirian, kemudian

ditentukan kelompoknya.
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2. Tahap Pelaksanaan

Proses pembelajaran yang dilakukan pada kedua kelas sampel

menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Untuk kelas

eksperimen dengan model pembelajaran kooperatif tipe group

investigation sedangkan kelas kontrol dengan model pembelajaran

langsung. Untuk teknis pelaksanaannya disesuaikan saat melakukan

penelitian.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini penyelesaian ini peneliti akan melakukan hal-hal

berikut ini:

a. Peneliti memberikan tes akhir berupa tes kemampuan

pemahaman konsep matematis yang sama pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol setelah materi pelajaran yang

dipelajari selesai.

b. Menganalisa tes akhir yang diperoleh dari kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

c. Menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh sesuai dengan

analisis data yang digunakan.

H. Pengembangan Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu

angket dan tes. Lebih jelasnya, ada pada penjelasan berikut.
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1. Penyebaran angket yang dilakukan di awal pembelajaran digunakan

untuk mengukur tingkat kemandirian belajar siswa di kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

Sebelum angket kemandirian belajar diberikan pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol, terlebih dahulu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut.

a. Membuat kisi-kisi angket kemandirian belajar. Kisi-kisi butir

angket kemandirian belajar dirancang dan disusun berdasarkan

kepada indikator kemandirian belajar siswa.

b. Menyusun butir angket kemandirian belajar sesuai dengan kisi-

kisi angket yang telah dibuat.

c. Melakukan validasi kepada beberapa dosen pembimbing.

d. Uji angket kemandirian belajar.

Sebelum diberikan kepada kelas eksperimen dan kontrol,

terlebih dahulu diuji cobakan pada sebagian kecil dari anggota sampel,

yaitu 10 orang dari kelas eksperimen dan 10 orang dari kelas kontrol.

Berikut hasil uji coba angket pada sebagian kecil dari anggota

sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol:

a. Validitas Butir Angket

Menguji validitas butir angket berguna untuk melihat

sejauh mana setiap butir dalam angket dapat mengukur

kemampuan siswa. Validitas instrumen penelitian baik dalam

bentuk tes, angket atau observasi dapat diketahui dengan

melakukan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara
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skor item instrumen dengan skor totalnya.. Hal ini dapat

dilakukan dengan korelasi Product Moment4, yaitu:

= ∑ − (∑ )(∑ )∑ − (∑ ) ∑ − (∑ )
Keterangan :

: koefisien korelasi

: banyaknya siswa atau jumlah responden∑ : jumlah skor item∑ : jumlah skor total

Distribusi  (Tabel r) untuk ∝= 0,05 dan derajat kebebasan

(dk=n2), dengan kaidah keputusan:

Jika > maka butir tersebut valid

Jika < maka butir tersebut tidak valid

4Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru:Zanafa Publising, 2011), hlm. 67.



46

TABEL III.2
KRITERIA VALIDITAS BUTIR ANGKET

No Status Keterangan
1 0,54745 0,468 Valid Dapat Digunakan
2 0,47646 0,468 Valid Dapat Digunakan
3 0,60342 0,468 Valid Dapat Digunakan
4 0,48676 0,468 Valid Dapat Digunakan
5 0,60849 0,468 Valid Dapat Digunakan
6 0,62391 0,468 Valid Dapat Digunakan
7 0,70299 0,468 Valid Dapat Digunakan
8 0,78779 0,468 Valid Dapat Digunakan
9 0,50493 0,468 Valid Dapat Digunakan
10 0,58033 0,468 Valid Dapat Digunakan
11 0,36200 0,468 Tidak Valid Tidak Dapat Digunakan
12 0,55063 0,468 Valid Dapat Digunakan
13 0,26149 0,468 Tidak Valid Tidak Dapat Digunakan
14 0,40728 0,468 Tidak Valid Tidak Dapat Digunakan
15 0,60386 0,468 Valid Dapat Digunakan
16 0,85641 0,468 Valid Dapat Digunakan
17 0,83669 0,468 Valid Dapat Digunakan
18 0,63218 0,468 Valid Dapat Digunakan
19 0,19312 0,468 Tidak Valid Tidak Dapat Digunakan
20 0,69901 0,468 Valid Dapat Digunakan
21 0,70052 0,468 Valid Dapat Digunakan
22 0,22157 0,468 Tidak Valid Tidak Dapat Digunakan
23 0,28879 0,468 Tidak Valid Tidak Dapat Digunakan
24 0,73022 0,468 Valid Dapat Digunakan
25 0,15107 0,468 Tidak Valid Tidak Dapat Digunakan
26 0,78825 0,468 Valid Dapat Digunakan
27 0,84354 0,468 Valid Dapat Digunakan
28 -0,04961 0,468 Tidak Valid Tidak Dapat Digunakan
29 0,26760 0,468 Tidak Valid Tidak Dapat Digunakan
30 0,56302 0,468 Valid Dapat Digunakan

b. Reliabilitas Butir Angket

Reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat

evaluasi, sejauh mana tes atau alat tersebut dapat dipercaya

kebenarannya.Untuk menghitung reliabilitas tes ini digunakan

metode alpha cronbach. Metode alpha cronbach digunakan
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untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan

0, misalnya angket atau soal bentuk uraian.5 Karena soal

peneliti berupa soal uraian maka dipakai metode alpha

cronbach. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut:6

a) Menghitung varians skor setiap soal dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

S =
 –( )

b) Menjumlahkan varians semua soal dengan rumus sebagai

berikut:

Si = S + S + S + …. + S
c) Menghitung varians total dengan rumus:

St =
 –( )

d) Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai berikut:

rhitung =  ( )( 1-


)

Keterangan:

rhitung = Nilai reliabilitasS = Varians skor tiap-tiap item∑S = Jumlah varians skor tiap-tiap itemS = Varians total∑X = Jumlah kuadrat item Xi

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hlm. 239.

6Riduwan, Belajar Mudah Peneltian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula,
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 115.
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(∑X ) = Jumlah item Xi dikuadratkan∑X = Jumlah kuadrat X total(∑X ) = Jumlah X total dikuadratkank = Jumlah itemN = Jumlah siswa

Langkah selanjutnya adalah membandingkan r
dengan r product moment dengan dk = n – 2 dan

signifikansi 5% ketentuan sebagai berikut:

Jika r <r berarti instumen penelitian tersebut tidak

reliabel.

Jika r >r berarti instrumen penelitian tersebut reliabel.

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal tes secara

keseluruhan diperoleh harga rhitung =  0,916 , dengan

menggunakan dk = 20 – 2 = 18 dan signifikan 5%. Didapat rtabel

= 0,468. Jadi, diperoleh perbandingan harga rhitung =  0,916 >

rtabel = 0,344 maka instrumen penelitan tersebut reliabel.

2. Posttest pemahaman konsep siswa yaitu tes yang diberikan setelah

semua materi diajarkan kepada siswa, untuk mengukur kemampuan

pemahaman konsep siswa pada kelas eksperimen dan kontrol.

Sebelum soal diberikan pada kelas sampel terlebih dahulu dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut ini.
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a. Menentukan tujuan pengadaan tes yaitu untuk mendapatkan

nilai hasil belajar.

b. Membuat kisi-kisi tes akhir. Kisi-kisi soal tes disusun

berdasarkan indikator kemampuan pemahaman konsep pada

materi.

c. Menyusun soal tes yang akan diuji sesuai dengan kisi-kisi yang

telah dibuat.

d. Uji coba soal postest sebelum diberikan kepada kelas

eksperimen dan kontrol.

e. Analisis soal uji coba postest. Analisis yang dilakukan terhadap

soal postest 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 instrumen penelitian baik

dalam bentuk tes, angket atau observasi dapat diketahui

dengan melakukan analisis faktor, yaitu dengan

mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan skor

totalnya.. Hal ini dapat dilakukan dengan korelasi Product

Moment7, yaitu:

= ∑ − (∑ )(∑ )∑ − (∑ ) ∑ − (∑ )
7Hartono, Op Cit, hlm. 84.
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Keterangan :

: koefisien korelasi

: banyaknya siswa atau jumlah responden∑ : jumlah skor item∑ : jumlah skor total

Distribusi  (Tabel r) untuk ∝= 0,05 dan derajat kebebasan

(dk=n2), dengan kaidah keputusan:

Jika > maka butir tersebut valid

Jika < maka butir tersebut tidak valid

TABEL III.3
KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL

No Status Keterangan
1 0,6140 0,344 Valid Dapat Digunakan
2 0,6451 0,344 Valid Dapat Digunakan
3 0,8207 0,344 Valid Dapat Digunakan
4 0,7742 0,344 Valid Dapat Digunakan
5 0,7678 0,344 Valid Dapat Digunakan
6 0,7348 0,344 Valid Dapat Digunakan
7 0,7048 0,344 Valid Dapat Digunakan
8 0,6861 0,344 Valid Dapat Digunakan
9 0,6169 0,344 Valid Dapat Digunakan
10 0,5672 0,344 Valid Dapat Digunakan

2) Uji Daya Beda

Daya pembeda soal dapat didefinisikan sebagai

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa

kelompok tinggi dan siswa kelompok rendah. Soal yang

baik adalah soal yang mampu membedakan antara
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kelompok tinggi dan kelompok rendah. Untuk mengetahui

daya pembeda soal dapat digunakan rumus:8

DP = p − p
Keterangan:

DP = Daya pembedap = Tingkat kesukaran kelompok atasp = Tingkat kesukaran kelompok bawah

Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka harga

tersebut diinterpretasikan pada kriteria daya pembeda

sesuai dengan Tabel III.4.

TABEL  III.4
PROPORSI  DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Interpretasi
DP ≥ 0,40 Baik sekali

0,30 ≤ DP < 0,40 Baik
0,20 ≤ DP < 0,30 Cukup

DP < 0,20 Jelek
Sumber: Ridwan(2010:100)

8Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 32.
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TABEL  III.5
DAYA PEMBEDA SOAL TES

No. Soal Daya Pembeda Soal Interpretasi
1 0,25 Cukup
2 0,444 Baik Sekali
3 0,75 Baik Sekali
4 0,583 Baik Sekali
5 0,472 Baik Sekali
6 0,519 Baik Sekali
7 0,417 Baik Sekali
8 0,389 Baik
9 0,417 Baik Sekali
10 0,417 Baik Sekali

3) Indeks Kesukaran Soal

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 dan tidak pula terlalu mudah

dengan kata lain derajat kesukaran soal adalah sedang atau

cukup.9 Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat

digunakan rumus:10

= ∑
Keterangan:

p = Proporsi menjawab benar atau tingkat kesukaran∑ = Banyaknya peserta tes yang menjawab benar

9Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 370.
10Sumarna Surapranata, Op Cit, hlm. 12.
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Sm = Skor Maksimum

N = Jumlah peserta tes

Untuk menentukan butir soal tersebut mudah, sedang atau

sukar dapat digunakan kriteria pada Tabel III.6.

TABEL III.6
PROPORSI TINGKAT KESUKARAN SOAL

Sumber: Nana Sudjana (2009:137)

TABEL III.7
TINGKAT KESUKARAN SOAL TES

No. Soal Tingkat Kesukaran Kriteria
1 0,628571 Sedang
2 0,535714 Sedang
3 0,807143 Mudah
4 0,814286 Mudah
5 0,871429 Mudah
6 0,588095 Sedang
7 0,671429 Sedang
8 0,614286 Sedang
9 0,478571 Sedang
10 0,350000 Sedang

4) Reliabilitas Soal

Reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu

alat evaluasi, sejauh mana tes atau alat tersebut dapat

dipercaya kebenarannya.Untuk menghitung reliabilitas tes

ini digunakan metode alpha cronbach. Metode alpha

cronbach digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen

yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal

Tingkat Kesukaran Interpretasi
0,71 – 1,00 Mudah
0,31 – 0,70 Sedang
0,00 – 0,30 Sukar
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bentuk uraian.11 Karena soal  peneliti berupa soal uraian

maka dipakai metode alpha cronbach. Proses

perhitungannya adalah sebagai berikut:12

a) Menghitung varians skor setiap soal dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

S =
 –( )

b) Menjumlahkan varians semua soal dengan rumus

sebagai berikut:

Si = S + S + S + …. + S
c) Menghitung varians total dengan rumus:

St =
 –( )

d) Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai

berikut:

rhitung =  ( )( 1-


)

Keterangan:

rhitung = Nilai reliabilitasS = Varians skor tiap-tiap item∑S = Jumlah varians skor tiap-tiap itemS = Varians total∑X = Jumlah kuadrat item Xi

11Suharsimi Arikunto, Op cit, hlm. 239.
12Riduwan, Op Cit, hlm. 115.
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(∑X ) = Jumlah item Xi dikuadratkan∑X = Jumlah kuadrat X total(∑X ) = Jumlah X total dikuadratkank = Jumlah item

= Jumlah siswa

Langkah selanjutnya adalah membandingkan r
dengan r product moment dengan dk = n – 2 dan

signifikansi 5% ketentuan sebagai berikut:

Jika r <r berarti instumen penelitian tersebut

tidak reliabel.

Jika r >r berarti instrumen penelitian tersebut

reliabel.

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal tes

secara keseluruhan diperoleh harga rhitung =  0,868176786,

dengan menggunakan dk = 35 – 2 = 33 dan signifikan 5%.

Didapat rtabel = 0,344. Jadi, diperoleh perbandingan harga

rhitung =  0,868176786 > rtabel = 0,344 maka instrumen

penelitan tersebut reliabel.

Tahap selanjutnya adalah melakukan tes akhir yang

nantinya akan dilakukan pada kelas sampel yaitu kelas

eksperimen dan kelas kontrol.
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I. Teknik Analisis Data

Pengolahan data tes dimulai dengan menganalisa hasil tes pemahaman

konsep. Untuk mengetahui pemahaman konsep 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 pemahaman

konsep kedua kelompok tersebut. Semua uji statistik pada analisis data

peneliti lakukan secara manual. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah tes t dan ANOVA dua arah. 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).13 ANOVA dua arah digunakan bila dalam analisis data

ingin mengetahui ada atau tidak perbedaan dari dua variabel bebas,

sedangkan masing-masing variabel bebasnya dibagi dalam beberapa

kelompok.14 Sebelum melakukan analisis data dengan tes t maka harus

dilakukan yaitu:

1. Uji normalitas

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data

secara spesifik. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data

13Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009),
hlm. 278.

14Hartono, SPSS 16.0 Analisis Data Statistik dan Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 2014), hlm. 176.
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sampel berdistribusi normal atau tidak. Statistika yang digunakan

dalam uji normalitas sebagai berikut:15

a. Uji Chi-Kuadrat

= ( − ℎ)ℎ
Keterangan :

: Nilai normalitas hitung

: frekuensi yang diperoleh dari data penelitianℎ : frekuensi yang diharapkan

Menentukan dengan dk= k-1 dan taraf signifikan

5% dengan kaidah keputusan:

Jika > maka data distribusi tidak normal.

Jika ≤ maka data distribusi normal.

2. Uji homogenitas

Uji homogenitas ini juga diperlukan sebelum kita

membandingkan beberapa kelompok data. Uji ini sangat perlu terlebih

untuk menguji homogenitas variansi dalam membandingkan dua

kelompok atau lebih. Uji homogenitas yang akan digunakan pada

penelitian ini adalah Uji F.

Uji F rumusnya yaitu:16

=
15Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 107.
16Triyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm.

220.
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Setelah dilakukan pengujian selanjutnya dibandingkan dengan

harga F tabel dengan dk (derajat kebebasan) pembilang = − 1 dan

dk penyebut = − 1 dengan taraf signifikan 5%. Kaidah keputusan :

Jika, Fhitung > Ftabel, berarti tidak homogen

Jika, Fhitung ≤  Ftabel, berarti homogen

3. Uji Hipotesis

Sesuai dengan rumus masalah penelitian, maka teknik yang

digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis ke 1

menggunakan uji t karena datanya berdistribusi normal dan homogen.

Hipotesis ke 2 dan hipotesis ke 3 menggunakan uji ANOVA dua arah.

a. Uji T

Berdasarkan hipotesis 1 maka  teknik uji yang dilakukan

yaitu uji t karena datanya berdistribusi normal dan homogen. Uji

t adalah salah  satu  uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari dua buah sampel.

Adapun rumus uji t yang digunakan adalah sebagai berikut:17

= −
√ + √

Keterangan:

Mx : Mean variabel X

My : Mean variabel Y

17Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 208.
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SDx : Standar deviasi X

SDy : Standar deviasi Y

N : Jumlah sampel

Kesimpulan dari uji statistik ini dilakukan dengan

mengambil keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika t0 ≥ ttabel maka hipotesis (H0) ditolak.

Jika t0 < ttabel maka hipotesis (H0) diterima.

b. ANOVA Dua Arah

Berdasarkan hipotesis ke 2 dan hipotesis ke 3 uji yang

digunakan adalah ANOVA dua arah. Uji ANOVA dua arah

dilakukan untuk melihat hubungan antara kemandirian belajar

dengan pemahaman konsep matematis siswa dan interaksi antara

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation

terhadap pemahaman konsep siswa ditinjau berdasarkan

kemandirian belajar siswa.

Adapun rumus langkah dalam melakukan uji ANOVA dua

arah adalah sebagai berikut:18

1. Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) untuk beberapa sumber

variansi, yaitu Total (T), Antar (A), Antar (B), interaksi

(AB), dan Dalam (D), dengan formula berikut.

JK (T) = ∑ − (∑ )
JK (A) = ∑ (∑ ) − (∑ )

18Kadir, Statistika Terapan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 346-347.
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JK (B) = ∑ (∑ ) − (∑ )
JK (AB) = ∑ (( ) ), − (∑ ) − JK (A) – JK (B)

JK (D) = ∑ (∑ − (∑ ) ), = ∑
2. Menentukan derajat kebebasan (db) masing-masing sumber

varians

db (T) = − 1,

db (A) = − 1,

db (T) = − 1,

db (T) = ( − 1)( − 1) dan

db (D) = − ( )( )

3. Menentukan Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK)

RJK (A) =
( )( )

RJK (B) =
( )( )

RJK (AB) =
( )( )

RJK (D) =
( )( )

4. Menentukan Fo

F ( ) = RJK(A)RJK (D)
F ( ) = RJK(B)RJK (D)
F ( ) = RJK(AB)RJK (D)
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5. Menyusun tabel ANOVA

TABEL III.8
ANOVA DUA ARAH

Sumber

Varians
JK Db RJK Fobservasi

Ftabel

a = 0,05

Antar A JK (A) − 1 RJK (A) F ( ) = RJK(A)RJK (D)
Antar B JK (B) − 1 RJK (B) F ( ) = RJK(B)RJK (D)
Int. AB JK (AB) ( − 1)( − 1) RJK (AB) F ( ) = RJK(AB)RJK (D)
Dalam JK (D) − ( )( ) RJK (D)

Total JK (T) − 1 - -

6. Kriteria pengujian

Kriteria pengujian, jika Fo > Ftabel pada taraf

signifikansi yang dipilih dengan db pembilang adalah db

yang sesuai, maka Ho ditolak. Jadi terdapat perbedaan rata-

rata antara kelompok-kelompok yang diuji, sebaliknya untuk

Fo ≤ Ftabel, maka Ho diterima. Untuk ANOVA 2 jalan,

langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengujian

terhadap hipotesis statistik pengaruh interaksi, yaitu F(OAB).

Jika F(OAB) ≤ Ftabel atau Ho diterima berarti tidak terdapat

pengaruh interaksi, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis

pengaruh utama, yaitu FO(A) untuk mempelajari perbedaan
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rata-rata Antar A, dan uji FO(B) untuk mempelajari perbedaan

Antar B. Sebaliknya jika FO(AB) > Ftabel atau Ho ditolak,

berarti terdapat pengaruh interaksi yang signifikan, maka

konsekuensinya harus diuji pengaruh sederhana. Pengaruh

sederhana adalah perbedaan rerata Antar A pada tiap

kelompok Bi (i = 1, 2, 3, ...) atau perbedaan rerata Antar B

pada tiap kelompok Ai (i = 1, 2, 3, ...).


