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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru

mulai tanggal 21 Februari 2017 s.d 05 April 2017. Penelitian ini menyesuaikan

jadwal pelajaran semester genap Tahun Ajaran 2016/2017 yang ada di sekolah

tersebut.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Madrasah

Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru sebanyak 276 siswa yang terdiri dari 9 kelas

yaitu kelas VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D, VIII-E, VIII-F, VIII-G, VIII-H, dan

VIII-I. 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. Teknik sampel ini digunakan peneliti dikarenakan guru

matematika yang mengajar kelas VIII berjumlah 2 orang. Hal itu terjadi karena

tidak memungkinkan 1 orang guru untuk mengampu semua kelas VIII yang

terdiri dari 9 kelas. Berdasarkan pertimbangan untuk mempermudah peneliti

dalam mengambil sampel, salah satu guru matematika kelas VIII

merekomendasikan kelas VIII-B dan kelas VIII-D. Menurut penilaian guru
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tersebut, kedua kelas ini memiliki karakteristik yang sama. Dilihat dari analisis

nilai Kemampuan Awal Matematika kelas VIII-B dan kelas VIII-D, kedua kelas

ini normal dan homogen serta tidak terdapat perbedaan diantara kedua kelas.

Pengambilan kelas eksperimen pada penelitian ini diambil dari nilai

standar deviasi dan rata-rata kelas yang lebih rendah. Adapun kelas eksperimen

pada penelitian ini adalah kelas VIII-B dengan jumlah siswa 26 orang, dan kelas

yang dijadikan kelas kontrol pada penelitian ini adalah kelas VIII-D dengan

jumlah 28 orang siswa.

C. Variabel Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran

investigasi kelompok, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa, dan variabel moderator dalam penelitian

ini adalah kemampuan awal matematika siswa.

D. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi

eksperimen. Dimana penelitian Quasi Eksperimen ini merupakan suatu penelitian

eksperimen semu, yang variabel-variabelnya tidak dikontrol sepenuhnya.1 Desain

yang digunakan peniliti adalah Posttest-Only Control Design.

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013),
h.77
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Penelitian ini melibatkan dua kelas sampel yaitu kelas eksperimen yang

akan memperoleh strategi pembelajaran Investigasi Kelompok dan kelas kontrol

yang mendapatkan pembelajaran langsung. Peneliti mengajar di kedua kelas

tersebut dengan menggunakan rancangan penelitian Posttest-Only Control

Design, yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III.1
Rancangan Penelitian

Kelas Perlakuan Tes
Eksperimen Y O1

Kontrol x O2

Keterangan:

Y : Perlakuan dengan model investigasi kelompok

x : Perlakuan dengan model pembelajaran langsung

O1,2 : Tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa (Posttest)

Hubungan antara model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematika akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel III.2
Hubungan Model Pembelajaran dan Kemampuan Awal terhadap

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Kelas Rendah (B1) Sedang (B2) Tinggi (B3)
Eksperimen (A1) A1B1 A1B2 A1B3

Kontrol (A2) A2B1 A2B2 A2B3

Keterangan :

A1 : Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan penerapan

model pembelajaran investigasi kelompok.
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A2 : Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan penerapan

model pembelajaran investigasi langsung.

A1B1 : Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang

berkemampuan tinggi dengan penerapan model pembelajaran

investigasi kelompok.

A1B2 : Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang

berkemampuan sedang dengan penerapan model pembelajaran

investigasi kelompok.

A1B3 : Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang

berkemampuan rendah dengan penerapan model pembelajaran

investigasi kelompok.

A2B1 : Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang

berkemampuan tinggi dengan penerapan model pembelajaran

langsung.

A2B2 : Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang

berkemampuan sedang dengan penerapan model pembelajaran

langsung.

A2B3 : Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang

berkemampuan rendah dengan penerapan model pembelajaran

langsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan
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yang sedang berlangsung.2 Metode observasi digunakan untuk mengamati

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan mengisi lembar

pengamatan. Metode ini digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan model

pembelajaran investigasi kelompok pada kelas eksperimen.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui sejarah madrasah, sarana

dan prasarana madrasah, kurikulum yang digunakan, keadaan siswa dan guru

serta masalah-masalah yang terkait dengan administrasi madrasah dan hasil

belajar matematika siswa. Dokumentasi ini dapat diperoleh dari kepala

madrasah, guru, maupun tata usaha di madrasah tersebut.

3. Tes

Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan

atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan,

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau

kelompok.3 Tes yang digunakan yaitu tes dalam bentuk essay. Tes ini terdiri

dari kemampuan awal dan posttest yang telah di uji cobakan sebelumnya.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta. 2012),
h.220

3 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula,
(Bandung: Alfabeta,2011), h.76
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F. Pengembangan Instrumen

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis instrumen. Untuk lebih

jelasnya, pengembangan instrumen dapat dikelompokkan pada dua kelompok

yaitu instrumen pelaksanaan penelitian dan instrumen pengumpulan data.

1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP merupakan salah satu komponen yang sangat penting yang harus

disusun dan dipersiapkan sebelum proses pembelajaran karena bermanfaat

sebagai pedoman atau petunjuk arah kegiatan guru. RPP merupakan

langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan.4

Adapun materi ajar dalam penelitian ini adalah kubus dan balok.

Pemilihan materi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa materi ini

sesuai dengan metode pembelajaran yang diterapkan peneliti dan materi

tersebut dipelajari bertepatan saat melakukan penelitian ini. Untuk lebih

jelasnya, rincian RPP dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran B

halaman 93-119 untuk RPP kelas eksperimen dan Lampiran C halaman

120-146 untuk RPP kelas kontrol.

b. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Lembar kerja siswa (LKS) berisi tentang ringkasan materi, contoh

soal, serta soal-soal latihan yang harus diselesaikan dalam proses

4 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : Rosdakarya, 2008), h.15
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pembelajaran. Rincian mengenai LKS dapat dilihat pada Lampiran D

halaman 147-161, dan kunci jawaban LKS tersebut dilampirkan

setelahnya pada Lampiran E halaman 162-176.

2. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

a. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah

Ada dua jenis tes yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tes

kemampuan awal dan tes akhir (posttest), yang akan dijelaskan sebagai

berikut:

1) Tes Kemampuan Awal

Tes kemampuan awal adalah tes yang diberikan sebelum

pembelajaran. Tes ini untuk mengukur kemampuan awal siswa di

kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu siswa yang berkemampuan

awal tinggi, sedang dan rendah. Sebelum soal kemampuan awal

diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, terlebih dahulu

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

a) Membuat kisi-kisi tes kemampuan awal. Kisi-kisi soal kemampuan

awal matematika dirancang dan disusun berdasarkan kepada

indikator pemecahan masalah dan indikator pembelajaran

matematika yang telah dipelajari siswa. Kisi-kisi soal kemampuan

awal dapat dilihat pada Lampiran G1 halaman 206.
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b) Menyusun butir soal kemampuan awal sesuai dengan kisi-kisi soal

yang dibuat. Butir soal kemampuan awal dapat dilihat pada

Lampiran G2 halaman 207.

c) Uji coba soal tes kemampuan awal. Sebelum diberikan kepada

kelas eksperimen dan kontrol, terlebih dahulu diuji cobakan di

sekolah yang berbeda yaitu SMP Negeri 3 Tambang Jl.Tuanku

Tambusai no.30. Soal ini di uji cobakan kepada 28 siswa kelas

VIII di sekolah tersebut.

d) Analisis soal kemampuan awal tersebut dengan uji validitas, uji

reliabilitas, uji daya pembeda, dan uji tingkat kesukaran butir soal.

e) Setelah analisis soal kemampuan awal dapat membuktikan soal

tersebut layak digunakan, maka soal kemampuan awal matematika

tersebut dapat digunakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

f) Melakukan pengelompokan siswa berdasarkan nilai KAM yang

dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.3
Rekapitulasi Pengelompokan Siswa berdasarkan Nilai KAM

Kelas
Eksperimen

Kelas
Kontrol

Mean 56,231 58,25
SD 18,170 20,163
Kelompok Tinggi [Mean+SD] 74,401 78,413
Kelompok Sedang
[(Mean-SD)<x<(Mean+SD)]

38,061<x<74,401 38,087<x<78,413

Kelompok Rendah [Mean-SD] 38,061 38,087
Jumlah Siswa Kelompok Tinggi 6 4
Jumlah Siswa Kelompok Sedang 13 18
Jumlah Siswa Kelompok Rendah 7 6
Jumlah Siswa Keseluruhan 26 28
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2) Tes Akhir (Posttest)

Tes akhir (posttest) adalah tes yang diberikan untuk mengukur

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas

eksperimen dan kontrol. Kemudian hasil postest tersebut

dikelompokkan berdasarkan nilai KAM. Sebelum soal diberikan,

terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Membuat kisi-kisi tes akhir. Kisi-kisi soal tes dirancang dan

disusun berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah

pada materi pembelajaran. Kisi-kisi tes akhir (posttest) dapat

dilihat pada Lampiran I1 halaman 239.

b) Menyusun butir soal tes akhir yang sesuai dengan kisi-kisi yang

telah dibuat. Butir soal tes akhir (posttest) dapat dilihat pada

Lampiran I2 halaman 240-241.

c) Uji coba soal tes akhir (posttest). Sebelum diberikan kepada kelas

eksperimen dan kontrol, terlebih dahulu diuji cobakan di sekolah

yang berbeda yaitu SMP Negeri 3 Tambang Jl.Tuanku Tambusai

no.30. Soal ini di uji cobakan kepada 28 siswa kelas VIII di

sekolah tersebut. Materi sudah dipelajari oleh siswa tersebut

beberapa pertemuan sebelum tes uji coba dilakukan.

d) Analisis soal tes akhir (posttest) tersebut dengan uji validitas, uji

reliabilitas, uji daya pembeda, dan uji tingkat kesukaran butir soal.
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e) Setelah analisis soal tes akhir (posttest) dapat membuktikan soal

tersebut layak digunakan, maka soal soal tes akhir (posttest)

tersebut dapat digunakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Lembar Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan.

Pengamatan dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama

proses pembelajaran dengan cara mengisi lembar pengamatan yang telah

disediakan untuk setiap kali pertemuan. Observer yang mengamati adalah

guru matematika di madrasah tersebut dan 6 observer pembantu untuk

mengamati aktivitas yang dilakukan peneliti dan siswa saat pembelajaran

berlangsung. Observer yang mengamati aktivitas siswa membantu peneliti

mengamati siswa didalam kelompok, dimana satu observer mengamati

1 kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Lembar Observasi guru dan siswa

dapat dilihat pada Lampiran F1 halaman 177-180 dan Lampiran F2 halaman

181-205.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui sejarah madrasah, sarana dan

prasarana madrasah, kurikulum yang digunakan, keadaan siswa dan guru serta

masalah-masalah yang terkait dengan administrasi madrasah dan hasil belajar

matematika siswa. Dokumentasi ini dapat diperoleh dari kepala madrasah,

guru, maupun tata usaha di madrasah tersebut.
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G. Teknik Analisis Instrumen

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa tes untuk

mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Sebelum soal-soal

tes kemampuan awal dan post-test diujikan pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol, terlebih dahulu diujikan untuk melihat validitas, reabilitas, tingkat

kesukaran, dan daya pembeda soal.

1. Uji Validitas Butir Soal

Validitas bertujuan untuk melihat tingkat ketepatan suatu alat ukur. Suatu

soal dikatakan valid apabila soal-soal tersebut mengukur apa yang semestinya

diukur.5 Validitas suatu soal dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara

skor butir soal dengan skor total. Untuk menentukan koefisien korelasi

tersebut digunakan rumus korelasi Product Moment Pearson sebagai berikut:6

r xy :

dimana:

r xy :  Koefisien validitas

:  Jumlah skor item

:  Jumlah skor total (seluruh item)

n          :  Jumlah responden

5 Gusrizal, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share dengan
Pendekatan Contextual Teaching and Learning Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa
MTsN Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”, 2013, h.173

6 Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h.67
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Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus:

thitung =

Distribusi (Tabel t) untuk dan derajat kebebasan (dk = n - 2).

Kaidah keputusan:

Jika t hitung > t tabel berarti valid, sebaliknya

Jika t hitung ≤ t tabel berarti tidak valid

Jika instrumen itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk menentukan

validitas butir soal dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel

berikut:

Tabel III.4
Kriteria Validitas Butir Soal 7

Besarnya r Interpretasi

0,80< r ≤1,00 Sangat tinggi

0,60< r ≤0,80 Tinggi

0,40< r ≤0,60 Sedang

0,20< r ≤0,40 Rendah

0,00< r ≤0,20 Sangat rendah

Sumber: Suharsimi Arikunto. Dasar-dasar Evaluasi
Pendidikan (Edisi Revisi)

Berdasarkan hasil uji coba dan perhitungan yang telah dilakukan,

diperoleh data hasil validitas butir soal KAM dan Posttest yang dapat dilihat

pada Tabel III.5 dan Tabel III.6.

7 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi
Aksara, 2007), h.75
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Tabel III.5
Validitas Soal KAM

No
Soal

Koefisien
Korelasi Interpretasi

dk = 26
Status

1 0,4539 Cukup 2,5971 1,706 Valid
2 0,6335 Cukup 4,1751 1,706 Valid
3 0,6313 Cukup 4,1502 1,706 Valid
4 0,6852 Cukup 4,7975 1,706 Valid
5 0,6031 Cukup 3,8553 1,706 Valid

Tabel III.6
Validitas Soal POSTTEST

No
Soal

Koefisien
Korelasi Interpretasi

dk = 26
Status

1 0,5386 Cukup 3,2593 1,706 Valid
2 0,3495 Cukup 1,9019 1,706 Valid
3 0,4943 Cukup 2,8990 1,706 Valid
4 0,4403 Cukup 2,5006 1,706 Valid
5 0,5689 Cukup 3,5273 1,706 Valid
6 0,4233 Cukup 2,3821 1,706 Valid
7 0,4138 Cukup 2,3179 1,706 Valid
8 0,6587 Cukup 4,4645 1,706 Valid
9 0,6044 Cukup 3,8679 1,706 Valid

10 0,5156 Cukup 3,0680 1,706 Valid

Berdasarkan kriteria validitas soal, diperoleh bahwa setiap butir soal KAM

dan soal posttes valid seperti tampak pada Tabel III.5 dan III.6 di atas. Oleh

karena itu, soal KAM dan soal posttest tersebut layak digunakan sebagai

instrumen penelitian. Secara rinci perhitungan validitas butir soal disajikan

pada Lampiran G4 halaman 211-212 dan Lampiran I4 halaman 247-249.

2. Uji Reliabilitas Butir Soal

Reliabilitas adalah instrumen yang apabila digunakan untuk menjaring

data subjek penelitian menghasilkan data yang tetap walaupun dilakukan

pengambilan berulang kali. Reliabilitas merujuk pada satu pengertian bahwa
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sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul

data karena instrumen tersebut sudah baik.8

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 bentuk uraian. Karena soal

peneliti berupa soal uraian maka dipakai metode alpha cronbach. Proses

perhitungannya adalah sebagai berikut:9

a) Menghitung varians skor setiap soal dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

b) Menjumlahkan varians semua soal dengan rumus sebagai berikut:

c) Menghitung varians total dengan rumus:

d) Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai berikut:

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h.178

9 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008), h.208
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Keterangan:

= Nilai reliabilitas

= Varians skor tiap-tiap item

= Jumlah varians skor tiap-tiap item

= Varians total

= Jumlah kuadrat item Xi

= Jumlah item Xi dikuadratkan

k = Jumlah item soal

N = Jumlah siswa

e) Membuat kaidah keputusan dengan membandingkan dengan

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

sebagai berikut:

jika ≤ berarti tidak reliabel.

jika > berarti reliabel.

Tabel III.7
Kriteria Reliabilitas Tes 10

Reliabilitas Tes Kriteria
0,80 <r11 1,00 Sangat tinggi
0,60 <r11 0,80 Tinggi
0,40 <r11 0,60 Sedang
0,20 <r11 0,40 Rendah
0,00 <r11 0,20 Sangat rendah

Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil 11r KAM dan 11r Posttest

yaitu 0,4016 dan 0,6191. Setelah membandingkan instrumen dengan

10 Suharsimi Arikunto, Op.cit, h.122
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, dapat disimpulkan bahwa instrumen KAM dan Posttest yang

diuji cobakan adalah reliabel, sehingga instrumen tersebut bisa digunakan

untuk diujikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil perhitungan

reliabitas terdapat pada Lampiran G4 halaman 212 dan Lampiran I4

halaman 249.

3. Uji Daya Pembeda Butir Soal

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara

siswa yang pandai dengan siswa yang berkemampuan rendah.11 Soal yang

baik adalah soal yang mampu membedakan antara kelompok tinggi dan

kelompok rendah. Proporsi daya pembeda soal dapat dilihat pada Tabel III.8:

Tabel III.8
Kriteria Daya Pembeda Soal 12

Daya Pembeda Interpretasi
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

Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus

berikut: 13

11 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Daulat Riau,
2012), h.86

12 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
h.210

13 Mas’ud  Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay, Makalah dalam Bentuk Power
Point, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), h.32
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Keterangan:

: Daya pembeda

: Jumlah skor kelompok atas

: Jumlah skor kelompok bawah

: Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

: Skor maksimum

: Skor minimum

Berikut hasil perhitungan uji daya pembeda yang disajikan dalam Tabel

III.9 dan Tabel III.10 berikut:

Tabel III.9:
Daya Pembeda Soal KAM

No. Soal Besar Daya Pembeda Interpretasi
1. 0,3214 Cukup
2. 0,4786 Baik
3. 0,3952 Cukup
4. 0,3667 Cukup
5. 0,2838 Cukup

Tabel III.10:
Daya Pembeda Soal POSTTEST

No. Soal Besar Daya Pembeda Interpretasi
1. 0,4286 Baik
2. 0,2357 Cukup
3. 0,2000 Cukup
4. 0,4000 Cukup
5. 0,3929 Cukup
6. 0,2857 Cukup
7. 0,4018 Baik
8. 0,4375 Baik
9. 0,4214 Baik

10. 0,2143 Cukup
Dari Tabel III.9 dan Tabel III.10, dapat disimpulkan bahwa dari 5 soal

KAM tersebut 4 soal yang mempunyai daya beda cukup dan 1 soal

mempunyai daya beda baik. Dari 10 soal posttest, terdapat 6 soal yang
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mempunyai daya beda cukup dan 4 soal mempunyai daya beda baik. Untuk

Lebih Jelasnya perhitungan daya beda soal dapat dilihat pada Lampiran G5

halaman 213-214 dan Lampiran I5 halaman 250-251

4. Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal

Pengujian terhadap tingkat kesukaran dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui sejauh mana kesukaran suatu tes. Dengan melakukan uji tingkat

kesukaran maka dapat diketahui apakah soal termasuk kategori sulit, sedang

ataupun mudah. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau soal

yang tidak terlalu sukar, dengan kata lain derajat kesukaran soal adalah

sedang atau cukup.14 Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat digunakan

dengan menggunakan rumus:15

Keterangan:

: Tingkat Kesukaran

: Jumlah skor kelompok atas

: Jumlah skor kelompok bawah

: Jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah

: Skor maksimum yang diperoleh siswa

: Skor minimum yang diperoleh siswa

14Anas Sudijono, Op.Cit, h.370
15 Mas’ud Zein, Op.Cit, h.38
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Menurut ketentuan yang sering diikuti, kriteria tingkat kesukaran soal

yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.11
Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 16

Besarnya TK Interpretasi
TK > 0,70 Mudah

0,30  TK 0,70 Sedang

TK < 0,30 Sukar

Hasil pengujian tingkat kesukaran soal disajikan secara singkat pada Tabel

III.12 dan Tabel III.13 berikut:

Tabel III.12:
Tingkat Kesukaran Soal KAM

No. Soal Tingkat Kesukaran (TK) Interpretasi

1. 0,5417 Mudah
2. 0,6464 Mudah
3. 0,6119 Sedang
4. 0,5976 Sedang
5. 0,1419 Sukar

Tabel III.13:
Tingkat Kesukaran Soal POSTTEST

No. Soal Tingkat Kesukaran (TK) Interpretasi

1. 0,6857 Sedang
2. 0,8607 Mudah
3. 0,7714 Mudah
4. 0,8714 Mudah
5. 0,4964 Sedang
6. 0,2143 Sukar
7. 0,4509 Sedang
8. 0,2902 Sukar
9. 0,3893 Sedang

10. 0,2143 Sukar

16 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010), h.39
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Dari Tabel III.12 dan Tabel III.13, dapat disimpulkan bahwa dari 5 soal

KAM tersebut 2 soal dikatakan mudah, 2 soal mempunyai tingkat kesukaran

yang sedang, dan 1 soal tergolong sukar. Dari 10 soal posttest,

3 soal dikatakan mudah, 4 soal mempunyai tingkat kesukaran yang sedang

dan 4 soal tergolong sukar. Untuk Lebih Jelasnya perhitungan tingkat

kesukaran butir soal dapat dilihat pada Lampiran G5 halaman 213-214 dan

Lampiran I5 halaman 250-251

Kemudian, untuk melihat hasil analisis butir soal untuk dapat ditarik

kesimpulan secara umum, dapat dilihat dari Tabel III.14 dan Tabel III.15 berikut:

Tabel III.14
Rangkuman Analisis Soal KAM

No
Analisis Butir Soal

Kesimpulan
Validitas Reliabilitas

Tingkat
Kesukaran

Daya
Pembeda

1 Cukup

Reliabel
Sedang

Mudah Cukup
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

2 Cukup Mudah Baik
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

3 Cukup Sedang Cukup
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data.

4 Cukup Sedang Cukup
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

5 Cukup Sukar Cukup
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data



54

Tabel III.15
Rangkuman Analisis Soal Posttest

No
Analisis Butir Soal

Kesimpulan
Validitas Reliabilitas Tingkat

Kesukaran
Daya

Pembeda

1 Cukup

Reliabel
Tinggi

Sedang Baik
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

2 Cukup Mudah Cukup
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

3 Cukup Mudah Cukup
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data.

4 Cukup Mudah Cukup
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

5 Cukup Sedang Cukup
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

6 Cukup Sukar Cukup
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

7 Cukup Sedang Baik
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

8 Cukup Sukar Baik
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data.

9 Cukup Sedang Baik
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

10 Cukup Sukar Cukup
Soal dapat digunakan dan
dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

berdasarkan pada jenis data yang dipakai dan bentuk hipotesisnya. Bentuk data
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dalam penelitian ini adalah data interval sedangkan bentuk hipotesisnya adalah

komparatif. Berikut adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis yang

digunakan dalam penelitian ini:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata nilai yang

digunakan peneliti berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, untuk

menguji normalitas data, diperlukan uji Chi Square (Chi Kuadrat), dengan

menggunakan rumus:17

Keterangan:

X2 : Kuadrat-Chi yang dicari

: Frekuensi yang diobservasi

: Frekuensi yang diharapkan

Menentukan dengan dk = k – 1 dan taraf sifnifikan 0,05.

Kaidah Keputusan:

Jika, , berarti data Distribusi Tidak Normal

Jika, , berarti data Distribusi Normal

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan untuk

melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Uji homogenitas adalah

pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau

17 Sugiyono, Op. Cit, h.241
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lebih. Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F dengan

rumus :18

Fhit =

Jika pada perhitungan niai data awal diperoleh Fhitung Ftabel maka sampel

dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen.

3. Uji Hipotesis

Jika data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen maka

pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik uji-t. Jika data yang dianalisis

berdistribusi normal tetapi tidak homogen maka pengujian hipotesis dilakukan

dengan statistik uji-t’.

a. 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:19

Keterangan:

Mx = Mean variabel X

My = Mean variabel Y

SDx = Standar deviasi X

18 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), h.250
19 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), h. 208
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SDy = Standar deviasi Y

N = Jumlah sampel

b. Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki varians yang homogen

maka pengujian hipotesis menggunakan uji t’, yaitu:20

Keterangan:

= Mean kelas eksperimen

= Mean kelas kontrol

= Variansi kelas eksperimen

= Variansi kelas eksperimen

= Sampel kelas eksperimen

= Sampel kelas kontrol

Kesimpulan dari uji statistik ini dilakukan dengan mengambil keputusan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika t0 ≥ ttabel maka hipotesis (H0) ditolak.

Jika t0 < ttabel maka hipotesis (H0) diterima.

20 Sugiyono, Op Cit, h.273.


