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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SMP IT Al-Ihsan 

Boarding School yang beralamat di Jalan Pesantren Dusun IV Desa Kubang 

Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Penelitian menyesuaikan jadwal pelajaran 

semester ganjil yang ada di sekolah tersebut. Adapun jadwal penelitian secara 

rinci dapat dilihat pada tabel III.1 berikut: 

TABEL  III.1 

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

No Kegiatan Waktu 

1 Bimbingan Proposal 1 Februari – 24 Maret 2017 

2 Seminar Proposal 18 Mei 2017 

3 Validasi Instrumen 15 Agustus – 28 Agustus 2017 

4 Uji Coba Instrumen (Angket Motivasi 

dan Tes Kemampuan Pemecahan 

Masalah) 

31 Agustus 2017 

5 Penelitian 28 September – 23 Oktober 2017 

6 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  24 Oktober 2017 

7 Pengolahan Data 1 November – 2 Desember 2017 

8 Bimbingan Skripsi 15 Desember – 7 Januari 2018 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil 

pengukuran yang menjadi objek penelitian.
1
 Populasi dalam penelitian ini 

                                                           
1
Riduwan, Belajar Mudah Peneltian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula, 

Bandung: Alfabeta, 2011, h. 10 
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adalah seluruh siswa SMP IT Al-Ihsan Boarding School tahun ajaran 

2017/2018. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek/subjek 

penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII.2 dan VIII.3 

SMP IT Al-Ihsan Boarding School. Pengambilan sampel haruslah dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi 

sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya 

dengan istilah sampel harus representatif.  

Agar sampel yang terpilih representatif atau benar-benar mewakili 

populasinya, dalam pengambilan sampel maka dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data nilai MID siswa kelas VIII SMP IT Al-Ihsan 

Boarding School. Data nilai MID ini dapat digunakan dikarenakan soal 

yang digunakan untuk setiap kelas sama sehingga diasumsikan dapat 

menguji kesamaan rata-rata semua kelas. Dari data tersebut didapatkan 

juga informasi tentang nama-nama siswa. 

b. Melakukan uji Bartlet, digunakan untuk menguji apakah sampel berasal 

dari populasi dengan varians yang sama. 

c. Melakukan uji t atau uji Mann Whitney jika data tidak berdistribusi 

normal untuk melihat apakah kedua sampel memiliki perbedaan nilai 

rata-rata yang signifikan atau tidak. 
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d. Pengambilan sampel yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan memilih dua kelas 

dari lima kelas yang ada di SMP IT Al-Ihsan Boarding School, dimana 

diperoleh kelas VIII.3 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII.2 sebagai 

kelas kontrol. Teknik ini digunakan setelah dilakukan uji Bartlet yang 

menyatakan kelima kelas adalah homogen. 

C. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan 

desain two group posttest only design. Desain ini terdapat dua kelompok yang 

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

kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok 

kontrol. Secara rinci desain two group posttest only design dapat dilihat pada 

tabel III.2 berikut:
2
 

TABEL III.2 

RANCANGAN PENELITIAN 

Kelompok Perlakuan Posttest 

KE X O2 

KK  O4 

 

Keterangan: 

KE : Kelompok Eksperimen 

KK: Kelompok Kontrol 

                                                           
2
 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, Bandung: 

Alfabeta, 2012, h. 87 
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X : Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation 

O2,4 : Posttest (Tes Akhir) 

D. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu variabel bebas, variabel 

terikat, dan variabel moderat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, dan 

variabel moderator dalam penelitian ini adalah motivasi belajar. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai studi 

pembelajaran dan memperoleh informasi secara langsung dari guru mata 

pelajaran matematika untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi 

dalam pembelajaran matematika. 

2. Observasi  

Observasi dalam penelitian yaitu melakukan pengamatan secara 

langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan.
3
 Kegiatan observasi berupa pengamatan aktivitas peneliti dan 

siswa selama pembelajaran yang berlangsung dikelas eksperimen.  

                                                           
3
Riduwan, Op. Cit,  h. 76 
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3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan 

guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di SMP IT Al-Ihsan 

Boarding School, data tentang hasil belajar matematika siswa yang 

diperoleh secara langsung dari guru bidang studi matematika serta  

dokumentasi berupa pengambilan foto selama penelitian berlangsung. 

4. 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.
4
 Tes yang digunakan yaitu tes pemecahan 

masalah matematis dalam bentuk essay dan diberikan pada akhir 

penelitian. Tujuan dari tes ini adalah untuk menjawab hipotesis penelitian 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Soal-soal tes dirancang berdasarkan 

indikator kemampuan pemecahan masalah. 

5. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Data yang dapat dihimpun melalui 

angket misalnya adalah data yang berkenaan dengan kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi oleh peserta didik dalam mengikuti pelajaran, cara belajar 

mereka, fasilitas belajarnya, bimbingan belajar, motivasi dan minat 

                                                           
4
Ibid. 
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belajatnya, sikap belajarnya, sikap terhadap mata pelajaran tertentu, 

pandangan siswa terhadap proses pembelajaran dan sikap mereka terhadap 

guru.
5
 Angket yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran matematika. 

Model angket yang akan digunakan dalam penelitian adalah angket yang 

dikembangkan dalam Skala Likert yang memiliki 2 bentuk pernyataan, 

yaitu pernyataan positif dan negatif dengan masing-masing lima alternatif 

jawaban. 

Untuk angket pernyataan bernilai positif: 

a. Jawaban TP (Tidak Pernah) dengan skor 1. 

b. Jawaban J (Jarang) dengan skor 2. 

c. Jawaban K (Kadang-kadang) dengan skor 3.  

d. Jawaban S (Sering) dengan skor 4. 

e. Jawaban SS (Sangat Sering) dengan skor 5. 

Untuk angket dengan pernyataan bernilai negatif: 

a. Jawaban TP (Tidak Pernah) dengan skor 5.  

b. Jawaban J (Jarang) dengan skor 4. 

c. Jawaban K (Kadang-kadang) dengan skor 3. 

d. Jawaban S (Sering) dengan skor 2.  

e. Jawaban SS (Sangat Sering) dengan skor 1. 

 

 

                                                           
5
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 85 
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F. Prosedur Penelitian 

Secara umum, prosedur penelitian dapat dibagi atas tiga bagian yaitu: 

tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menetapkan jadwal penelitian.  

b. Mengurus izin penelitian. 

c. Menentukan sampel penelitian. 

d. Mempelajari materi pelajaran matematika kelas VIII. 

e. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu Silabus, RPP dan LKS. 

f. Mempersiapkan dan menyusun instrumen pengumpulan data yaitu 

kisi-kisi angket motivasi belajar, butir angket motivasi belajar, kisi-

kisi soal posttest, soal posttest dan kunci jawaban posttest. 

g. Memvalidasi semua perangkat penelitian yang diperlukan dalam 

penelitian kepada validator. 

h. Menyusun pembentukan kelompok pada kelas eksperimen. 

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. 
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3. Tahap Penyelesaian 

Pada tahap ini peneliti akan melakukan hal-hal berikut: 

a. Peneliti memberikan tes akhir berupa tes kemampuan pemecahan 

masalah matematis (posttest) 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. 

G. Pengembangan Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis instrumen. Pengembangan 

instrumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu instrumen pelaksanaan 

penelitian dan instrumen pengumpulan data. 

1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian 

a. Rencana Pelaksanaan Penelitian 

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 

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. RPP merupakan 

langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Adapun materi ajar dalam penelitian ini adalah sistem 

persamaan linear dua variabel. Pemilihan materi ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa materi ini sesuai dengan model  pembelajaran 
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yang diterapkan peneliti. Untuk lebih jelasnya, rincian RPP dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada lampiran B.  

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS berisi tentang ringkasan materi, contoh soal, serta soal-

soal latihan yang harus diselesaikan dalam proses pembelajaran. 

Rincian mengenai LKS dapat dilihat pada lampiran  D. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Angket 

Angket motivasi diberikan kepada siswa sebelum 

pembelajaran untuk mengukur motivasi siswa di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Sebelum angket motivasi diberikan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, terlebih dahulu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Membuat kisi-kisi angket motivasi. Kisi-kisi angket dirancang dan 

disusun berdasarkan indikator motivasi belajar. 

2) Menyusun butir pernyataan angket sesuai dengan kisi-kisi angket 

motivasi belajar. 

3) Melakukan validasi angket kepada validator. 

4) Uji coba angket motivasi belajar. 

Sebelum diberikan kepada kelas eksperimen dan kontrol, terlebih 

dahulu diuji cobakan pada kelas yang berbeda, dimana kelas itu 

juga merupakan bagian dari anggota populasi. 

5) Analisis butir pernyataan angket motivasi 
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Analisis yang dilakukan terhadap butir angket motivasi  yang diuji 

coba adalah: 

a) Validitas Butir Pernyataan Angket 

Menguji validitas butir pernyataan angket berguna untuk melihat 

sejauh mana setiap butir dalam angket dapat mengukur motivasi 

siswa. Validitas butir angket ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor setiap item dengan skor totalnya yang 

diperoleh siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan korelasi 

Product Moment, yaitu:
6
 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

Keterangan : 

    : Koefisien korelasi 

∑  : Jumlah skor x 

∑  : Jumlah skor y 

∑  : Jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y 

  : Jumlah responden  

Langkah selanjutnya yaitu menghitung uji t dengan rumus:  

        
 √   

√     
 

Keterangan: 

         : Nilai t hitung 

                                                           
6
Hartono,  Analisis Item Instrumen,  Pekanbaru: Zanafa Publishing,  2010,  h. 85 
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r : Koefisien korelasi hasil r hitung 

n : Jumlah responden  

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir 

pernyataan angket dengan membandingkan nilai         dengan 

       dalam hal ini pada taraf        dan derajat kebebasan 

(      ), kaidah keputusan: 

Jika                maka butir angket tersebut valid. 

Jika                maka butir angket tersebut tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji coba dan perhitungan yang telah 

dilakukan, diperoleh data hasil validitas butir angket motivasi 

belajar selengkapnya pada tabel III.3: 

TABEL III.3 

VALIDITAS BUTIR ANGKET 

No                        Keputusan Keterangan  

1 0,443 2,624 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan  

2 0,072 0,346 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

3 -0,06 0,274 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

4 0,572 4,075 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

5 0,47 2,893 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

6 0,545 3,71 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

7 0,299 1,57 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

8 0,515 3,36 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

9 -0,04 0,201 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

10 0,277 1,473 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 
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No                        Keputusan Keterangan  

11 0,479 2,98 2,07  Valid Dapat 

Digunakan 

12 0,583 4,228 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

13 0,313 1,662 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

14 0,596 4,431 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

15 0,377 2,107 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

16 0,418 2,426 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

17 0,736 8,843 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

18 0,615 4,741 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

19 0,794 10,29 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

20 0,719 7,12 2,07 Valid Dapat 

Digunakan 

21 0,1 0,438 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

22 0,504 3,228 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

23 0,732 7,551 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

24 0,424 2,476 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

25 0,48 2,988 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

26 -0,04 -0,21 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

27 0,429 2,522 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

28 0,31 1,643 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

29 0,597 4,445 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

30 0,417 2,417 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

31 0,654 5,478 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

32 0,378 2,111 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 
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No                        Keputusan Keterangan  

33 0,22 1,108 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

34 0,195 0,971 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

35 0,53 3,535 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

36 0,013 0,062 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

37 0,439 2,608 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

38 0,373 2,08 2,07 Valid  Dapat 

Digunakan 

39 0,225 1,136 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

40 0,147 0,721 2,07 Tidak Valid Tidak Dapat 

Digunakan 

 

Berdasarkan hasil uji coba validitas butir angket motivasi 

belajar, diperoleh harga ttabel = 2,07, dengan menggunakan dk = 

25–2 = 23 dan taraf signifikan 5%. Jadi, dari 40 butir angket 

diperoleh 26 butir angket yang valid dan dapat digunakan untuk 

penelitian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran K2. 

b) Uji Reliabilitas Angket 

Reliabilitas instrumen adalah instrumen yang apabila 

digunakan untuk menjaring data dari subjek penelitian 

menghasilkan data yang tetap (konsisten) walaupun dilakukan 

pengambilan berulang kali. Adapun teknik untuk mengetahui 

reliabilitas suatu angket dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan rumus Alpha sebagai berikut:
7
 

                                                           
7 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,  Jakarta: Bumi Aksara, 2013,  h. 

109 
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    (
 

   
)(  

∑  
   

  
   ) 

Keterangan: 

     : Nilai Reliabilitas 

  : Jumlah item 

∑  
      : Jumlah varian skor dari tiap – tiap butir item 

  
         : Varian total 

Setelah mendapat nilai    , bandingkan    dengan       , 

dengan kaidah keputusan:  

Jika            berarti Reliabel dan 

Jika              berarti Tidak Reliabel. 

TABEL III.4 

PROPORSI RELIABILITAS ANGKET 

Reliabilitas Tes Evaluasi 

0,80 < ri1 1.00 Sangat Tinggi 

0,60< ri1 0,80 Tinggi 

0,40< ri1 0,60 Sedang 

0,20< ri1  0,40 Rendah 

0,00< ri1 0,20 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir angket 

motivasi belajar secara keseluruhan diperoleh harga rhitung  =  

0,854 , dengan menggunakan dk = 25 – 2 = 23 dan signifikan 

5%. Didapat rtabel = 0,396. Jadi, diperoleh perbandingan harga 

rhitung = 0,854 > rtabel = 0,396 maka instrumen penelitan tersebut 

reliabel, yang berarti bahwa hasil uji coba angket mempunyai 
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reliabilitas yang sangat  tinggi. Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilihat pada lampiran K3. 

b. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

Sebelum soal tes diberikan pada kelas eksperiman dan kelas 

kontrol, terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Membuat kisi-kisi soal tes. Kisi-kisi tes dirancang dan disusun 

berdasarkan indikator pemecahan masalah pada materi. 

2) Menyusun butir soal tes yang akan diuji sesuai dengan kisi-kisi soal 

yang telah dibuat. 

3) Melakukan validasi kepada validator yaitu dosen pembimbing. 

4) Uji coba soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Sebelum diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

5) Analisis butir soal. 

Analisis yang dilakukan terhadap butir soal yang diuji coba adalah: 

a) Validitas butir soal 

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat 

keandalan atau kebenaran suatu alat ukur. 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 bisa dilakukan dengan korelasi product 

moment, yaitu: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
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Keterangan : 

    : Koefisien korelasi 

∑  : Jumlah skor item 

∑  : Jumlah skor total (seluruh item) 

  : Jumlah responden 

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien 

korelasi dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya yaitu 

menghitung uji t dengan rumus: 

        
 √   

√     
 

Keterangan: 

        : Nilai t hitung 

r  : Koefisien korelasi hasil r hitung 

n  : Jumlah responden  

Distribusi (Tabel t) untuk        dan derajat kebebasan        

(dk = n-2). Kaidah keputusan: 

Jika                   maka butir tersebut valid 

Jika                    maka butir tersebut tidak valid 

Berdasarkan hasil uji coba dan perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh data hasil validitas butir soal tes 

selengkapnya pada tabel III.5: 
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TABEL III.5 

VALIDITAS BUTIR TES 

No                        Keputusan Keterangan  

1 0,772 9,16 2,07 Valid  Dapat Digunakan  

2 0,527 3,49 2,07 Valid Dapat Digunakan 

3 0,78 9,543 2,07 Valid Dapat Digunakan 

4 0,606 4,6 2,07 Valid Dapat Digunakan 

5 0,76 8,61 2,07 Valid Dapat Digunakan 

6 0,546 3,73 2,07 Valid Dapat Digunakan 

7 0,52 3,42 2,07 Valid  Dapat Digunakan 

 

Berdasarkan hasil uji coba validitas butir tes, diperoleh 

harga ttabel =  2,07, dengan menggunakan dk = 25–2 = 23 dan 

taraf signifikan 5%. Jadi, dari 7 butir tes diperoleh 7 butir yang 

valid, dengan kata lain semua butir tes dapat digunakan untuk 

penelitian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran J2. 

b) Uji Reliabilitas  

Reliabilitas instrumen adalah instrumen yang apabila 

digunakan untuk menjaring data dari subjek penelitian 

menghasilkan data yang tetap (konsisten) walaupun dilakukan 

pengambilan berulang kali. Adapun teknik untuk mengetahui 

reliabilitas suatu tes dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan analisis reliabilitas dengan Alpha, yaitu dengan 

menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan. Adapun rumus 

Alpha yaitu: 

    (
 

   
)(  

∑  
   

  
   ) 
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Keterangan: 

     : Nilai Reliabilitas 

    : Jumlah item 

∑  
    : Jumlah varian skor dari tiap – tiap butir item 

  
        : Varian total 

Setelah mendapat nilai    , bandingkan    dengan       , 

dengan kaidah keputusan :  

Jika             berarti Reliabel. 

Jika             berarti Tidak Reliabel. 

TABEL III.6 

PROPORSI RELIABILITAS TES 

Reliabilitas Tes Evaluasi 

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 

 

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir tes secara 

keseluruhan diperoleh harga rhitung = 0,97, dengan menggunakan 

dk = 25 – 2 = 23 dan signifikan 5%. Didapat rtabel = 0,396. Jadi, 

diperoleh perbandingan harga rhitung= 0,97 > rtabel = 0,396 maka 

instrumen penelitan tersebut reliabel, yang berarti bahwa hasil 

uji coba tes mempunyai reliabilitas yang sangat  tinggi. Untuk 

lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran J3. 
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c) Uji Tingkat Kesukaran Tes 

Tingkat kesukaran soal merupakan 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.
8
 Untuk 

menentukan indeks kesukaran soal essay, digunakan rumus 

sebagai berikut:
9
 

  
∑ 

   
 

Keterangan: 

P = Jumlah Skor 

Sm = Skor Maksimal 

N =  Jumlah responden 

Untuk menentukan butir soal tersebut mudah, sedang 

atau sukar dapat digunakan kriteria pada tabel III.7:
10

 

TABEL III.7 

TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Tingkat Kesukaran Interpretasi 

TK 0,70 Mudah 

0,30      0,70 Sedang 

TK  0,30 Sukar 

 

                                                           
8
Anas Sudijono, Op. Cit, h. 370 

9
Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes, Bandung: 

PT Remaja Rosdakarta, 2009, h. 12 
10

Hartono, Op.Cit.,  h.39  
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TABEL III.8 

TINGKAT KESUKARAN SOAL TES 

No Soal Tingkat Kesukaran Kriteria 

1 0,644 Sedang 

2 0,576 Sedang 

3 0,504 Sedang 

4 0,584 Sedang 

5 0,664 Sedang 

6 0,536 Sedang 

7 0,488 Sedang 

 

d) Uji Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan 

siswa yang berkemampuan rendah. Rumus yang digunakan 

untuk menentukan daya pembeda yaitu:
11

 

    
 ̅      ̅     

     
 

Keterangan: 

DP  : Daya Pembeda 

 ̅      : Nilai rata-rata kelas atas 

 ̅       : Nilai rata-rata kelas bawah 

       : Skor maksimum 

Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka harga 

tersebut diinterpretasikan pada kriteria sebagai berikut:
12

 

 

 

 

 

                                                           
11

Sumarna Surapranata, Op.Cit., h. 39 
12

Suharsimi Arikunto, Manajeman Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 210 
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TABEL  III.9 

PROPORSI  DAYA PEMBEDA SOAL 

Daya Pembeda Interpretasi 

DP   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 

 

TABEL  III.10 

DAYA PEMBEDA SOAL TES 

No. Soal Daya Pembeda Soal Kriteria Soal 

1 0,4857143 Baik  

2 0,3 Cukup 

3 0,5857143 Baik  

4 0,4285714 Baik  

5 0,4 Cukup 

6 0,48571429 Baik 

7 0,4142857 Baik 

 

Tahap selanjutnya adalah melakukan tes akhir yang 

nantinya akan dilakukan pada kelas sampel yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

c. 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. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan observasi dengan menggunakan lembar pengamatan 

untuk mengamati kegiatan siswa yang diharapkan muncul dalam 

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif 
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tipe group investigation dilakukan setiap kali tatap muka. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada lampiran E dan F. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah, 

keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di SMP IT Al-

Ihsan Boarding School serta data tentang hasil belajar matematika siswa 

yang diperoleh secara langsung dari guru bidang studi matematika. 

Dokumentasi juga dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. Untuk 

lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran Q. 

H. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data tes dilakukan dengan menganalisa hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah. Untuk mengetahui kemampuan antara siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dilakukan uji perbedaan dua 

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

terlebih dahulu normalitas dan homogenitas data tes kemampuan pemecahan 

masalah matematis kedua kelompok tersebut. Semua uji statistik pada analisis 

data peneliti lakukan secara manual. Sebelum melakukan analisis data dengan 

tes ―t‖ maka yang harus dilakukan yaitu:  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data 

secara spesifik. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data sampel 
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berdistribusi normal atau tidak. Statistika yang digunakan dalam uji 

normalitas ini adalah uji chi-kuadrat sebagai berikut:
13

 

    ∑
(     ) 

  
 

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 diperlukan sebelum kita 

membandingkan beberapa kelompok data. Uji 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.  

a. Rumus Uji F yaitu:
14

 

         
                 

                 
  

Menentukan        dengan dk pembilang =      dan dk  

penyebut =      dengan taraf signifikan 5%.  

                                                           
13

 Sugiyono. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2010, h. 107 
14

 Sudjana. Metoda Statistika, Bandung: Tarsito, 2005, h. 250 
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b. Uji Bartlett, dengan rumus yaitu:
15

 

    (      )   (    ∑(  )      ) 

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:  

  
(      )  (     )

      
 

2) Harga Barlet dengan rumus: 

                             (     )   ∑(    )   

3. Uji Hipotesis 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji t  

 Sebelum menganalisis data dengan uji-t maka data dari tes harus 

berdistribusi normal dan homogen. Apabila datanya sudah normal dan 

homogen, maka bisa dilanjutkan dengan menganalisis tes dengan 

menggunakan rumus uji-t. Sesuai dengan rumusan masalah dalam 

penelitian, maka teknik yang dilakukan untuk menguji hipotesis 1 

adalah menggunakan uji-t. 

                                                           
15

 Ibid., h. 220 
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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).
16

 Adapun 

rumus perhitungan Test-t yang berkorelasi adalah sebagai berikut:
17

 

t0 = 
(
∑  

 
)

(
   
√   

)
 

Apabila data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki varians yang 

homogen maka pengujian hipotesis menggunakan uji-t, yaitu:
18

 

    
  
̅̅ ̅     

̅̅ ̅

√
  

   

  
 

  
   

  

 

Keterangan: 

  
̅̅ ̅    = Mean kelas eksperimen 

  
̅̅ ̅   = Mean kelas kontrol 

  
     = Variansi kelas eksperimen   

  
     = Variansi kelas eksperimen  

 

     = Sampel kelas eksperimen 

     = Sampel kelas kontrol 

Jika thitung  ≥ ttabel, maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

Jika thitung < ttabel, maka Ha ditolak dan H0 diterima. 

                                                           
16

 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012, h. 178 
17

 Ibid., h. 181 
18

 Sudjana, Op. Cit, h. 240 
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Apabila data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu menggunakan uji 

Mann-Whitney U, yaitu:
19

 

Bila n1 dan n2lebih kecil dari 20, maka dapat digunakan: 

         
  (    )

 
    

         
  (    )

 
    

Keterangan : 

   : Jumlah peringkat 1 

   : Jumlah peringkat 2 

   : Jumlah rangking pada    

   : Jumlah rangking pada    

Dari nilai U yang telah didapat dipilih nilai U terkecil dan kemudian 

dibandingkan dengan nilai U tabel dengan taraf siginifikan α = 5% 

untuk menentukan keputusan. Kriteria pengambilan keputusannya 

adalah : 

H0 diterima apabila Uhitung  Utabel 

H0 ditolak apabila Uhitung Utabel 

Bila n1 dan n2 atau kedua-duanya sama atau lebih besar dari 20, tetap 

mencari nilai U terlebih dahulu dan dilanjutkan menggunakan 

pendekatan kurva normal (distribusi Z), dengan: 

Mean (E(U)) = 
    

 
 

Standar deviasi (  )   √
    (       )

  
 

                                                           
19

Djarwanto, Statistik Nonparametrik, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009. h. 39 
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Dan nilai standar dihitung dengan :  

  
   ( )

  
 

Kriteria pengambilan keputusannya adalah :
20

 

H0 diterima apabila                        

H0 ditolak apabila                atau                  

b. Analisis Anova Dua Arah 

Uji Anova dua arah dilakukan untuk menguji hipotesis ke 2 

yaitu melihat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation dan motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. Adapun rumus perhitungan untuk mencari 

Fratio  Anova dua arah adalah sebagai berikut:
21

 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
    

   
 

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

    
   

     
 

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

    
   

     
 

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

                                                           
20

Ibid., h. 42 
21

  Hartono, Op. Cit, h. 249 
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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: 

    ∑  
  

 
 

Dan JKa (jumlah kuadrat antara) diperoleh dengan rumus: 

    
   

 
 

  

 
 

Keterangan: 

G : jumlah skor keseluruhan (nilai total pengukuran variabel terikat 

untuk seluruh sampel) 



70 
 

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: 

           

           

                               

                  

(   )(   ) 

Kesimpulan dari uji statistik ini dilakukan dengan mengambil 

keputusan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika                dengan        maka Ha diterima, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation dan motivasi belajar terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

Jika                dengan        maka Ha ditolak, dapat  

disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran 
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kooperatif tipe group investigation dan motivasi belajar terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 


