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BAB III 

METODE PENELITAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian. 

Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Kampar Timur Kecamatan Kampa, yaitu siswa kelas VIII pada semester 

genap tahun ajaran 2017/2018 bulan Januari. Peneliti mengambil data mulai 

dari tanggal 3 sampai 27 Januari 2018. 

TABEL III.1 

PROSES PENELITIAN 

No Kegiatan Waktu 

1 Pengajuan Sinopsis Minggu ke-2 Bulan Maret 2017 

2 Proses Pengerjaan Proposal April - Mei 2017 

3 Seminar Proposal Minggu ke-2 Bulan Juni 2017 

4 Penelitian Lapangan Januari 2018 

5 Proses Pengerjaan Skripsi Februari 2018 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan SAVI. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kampar Timur. 

3. Variabel moderator 

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah kemampuan awal siswa. 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Kampar Timur Kecamatan Kampa sebanyak 164 siswa yang 

terdiri dari tujuh lokal yaitu kelas VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.4, VIII.5, 

VIII.6, dan VIII.7. 

2. Sampel 

Pengambilan sampel ini dilakukan menggunakan teknik  purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu
1
 Oleh karena itu dari seluruh lokal VIII diambil dua lokal untuk 

dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu lokal VIII.1 untuk dijadikan 

kelas eksperimen dan lokal VIII.2 untuk dijadikan kelas  kontrol dengan 

pertimbangan bahwa kedua kelas tersebut memiliki karakteristik yang 

relatif homogen dari segi kemampuan pemecahan masalah matematisnya 

dan kedua kelas tersebut sebelumnya diajarkan oleh guru yang sama 

sesuai dengan yang disarankan oleh guru bidang studi matematika. 

Sebelum sampel diberi perlakuan, maka kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diberi pretest dan dianalisis terlebih dahulu 

melalui uji homogenitas, uji normalitas, dan uji-t untuk membuktikan 

kedua sampel dalam keadaan awal yang sama atau relatif homogen. 

 

 

                                                           
1
 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 110 
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D. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah quasi experimental design atau yang disebut 

juga dengan desain kuasi eksperimen dimana peneliti tidak mampu 

mengontrol sepenuhnya variabel luar. Sugiyono menjelaskan bahwa design 

quasi experimental design ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan penelitian.
2
 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah the 

nonequivalent pretest-posttest control group design. Dalam desain ini 

terdapat dua kelompok yang dipilih secara purposive. Kelompok pertama 

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

perlakuan  merupakan kelompok eksperimen sedangkan kelompok yang tidak 

diberikan perlakuan dinamakan dengan kelompok kontrol. Secara rinci desain 

the nonequivalent pretest-posttes control group design ini dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut:
3
 

O X O 

O  O 

 

 

 

                                                           
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 77 
3
 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara,Op. Cit,  hlm. 136 

Gambar III.1 Design the nonequivalent 

pretest-posttes control group design  
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Keterangan: 

X : pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intellectual) 

O : Pretest/posttest (variable dependen yang diobservasi) 

- - - : Sampel tidak dipilih secara acak 

Rancangan ini diterapkan pada situasi yang berbeda yaitu kelas 

eksperimen yang diterapkan pembelajaran dengan pendekatan SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) sedangkan kelas kontrol diterapkan 

pembelajaran konvensional. Rancangan ini diuraikan dalam bentuk tabel 

dibawah ini : 

 

Keterangan : 

D1 : Kemampuan pemecahan malasah matematis siswa yang 

diterapkan pendekatan SAVI. 

D2 : Kemampuan pemecahan malasah matematis siswa yang 

diterapkan  pembelajaran konvensional. 

 

 

TABEL III.3 

HUBUNGAN ANTARA PENDEKATAN SAVI DAN KAM 

DENGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIS 

                          

 

 

 

Tinggi (E1) Sedang (E2) Rendah (E3) 

Eksperimen (D1) D1E1 D1E2 D1E3 

Kontrol (D2) D2E1 D2E2 D2E3 

Kelas 

Kemampuan 

Awal 
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D1E1 : Kemampuan pemecahan malasah matematis siswa 

berkemampuan awal   tinggi yang diterapkan pendekatan 

SAVI. 

D1E2 : Kemampuan pemecahan malasah matematis siswa 

berkemampuan awal   sedang  yang diterapkan pendekatan 

SAVI. 

D1E3 : Kemampuan pemecahan malasah matematis siswa 

berkemampuan awal   rendah  yang diterapkan pendekatan 

SAVI. 

D2E1 : Kemampuan pemecahan malasah matematis siswa 

berkemampuan awal   tinggi yang diterapkan pembelajaran 

konvensional. 

D2E2 : Kemampuan pemecahan malasah matematis siswa 

berkemampuan awal   sedang diterapkan  pembelajaran 

konvensional. 

D2E3 : Kemampuan pemecahan malasah matematis siswa 

berkemampuan awal  rendah yang diterapkan pembelajaran 

konvensional. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen, yaitu perangkat 

pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. 
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1. Perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Silabus 

Silabus merupakan perencanaan pembelajaran jangka panjang 

yang memuat Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, Indikator, Penilaian, Alokasi Waktu yang digunakan, dan 

sumber belajar.  

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Selain itu RPP juga menentukan keberhasilan 

implementasi pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran.   

c. Lembar Kerja Siswa  

Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi tentang kegiatan yang harus 

dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran dalam mempelajari 

materi yang disampaikan oleh guru.  

2. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Soal tes kemampuan awal, pretest dan Posttest 

Soal tes kemampuan awal disesuaikan dengan indikator 

pembelajaran. Soal tes kemampuan awal ini berguna untuk 
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mengkategorikan tingkat kemampuan awal siswa. Untuk pretest 

dan posttest  disesuaikan dengan indikator kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Tes ini digunakan untuk 

memperoleh data hasil belajar siswa mengenai kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol. 

b. Lembar Observasi 

Lembar observasi berguna untuk mengamati aktivitas guru 

dan siswa dalam menerapkan pembelajaran menggunakan 

pendekatan SAVI. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Observasi 

Observasi pada penelitian ini melibatkan pengamat, guru, dan 

siswa. Pengamat mengisi lembar observasi atau pengamatan tentang 

aktifitas siswa dan guru dalam menerapkan pembelajaran menggunakan 

pendekatan SAVI yang telah disediakan pada setiap pertemuan 

pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah guru dan 

siswa telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pendekatan SAVI. 

2. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui keadaan sekolah, 

keadaan guru, keadaan siswa, sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 

1 Kampar Timur Kecamatan Kampa, dan kegiatan pembelajaran 

menggunakan pendekatan SAVI di kelas. 
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3. Teknik Tes 

Teknik pengumpulan data pada teknik tes ini ialah dengan 

menggunakan tes kemampuan awal terkait materi prasyarat dari materi 

yang akan diajarkan, tes awal (pretest) yang terdiri dari tes yang 

dirancang berdasarkan indicator kemampuan pemecahan masalah 

matematis terkait materi yang akan diajarkan, dan tes akhir (posttest) 

yang terdiri dari tes yang dirancang berdasarkan indikator kemampuan 

pemecahan masalah matematis terkait materi yang telah diajarkan atau 

setelah siswa diberi perlakuan. Tes yang diberikan ialah tes yang 

berbentuk essay. Tujuan dari tes ini adalah untuk menjawab hipotesis 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Sebelum tes dilakukan, soal tes terlebih dahulu diujikan ke kelas 

lain yang masih termasuk ke dalam populasi. Tes tersebut harus 

memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut antara lain : 

Validitas butir soal, reliabilitas soal, daya pembeda soal, dan indeks 

kesukaran. 

a. Uji Validitas Butir Soal 

Suatu instrumen itu dikatakan valid ialah jika dapat mengukur 

apa yang hendak diukur (ketepatan).
4
 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 setiap item dengan skor totalnya yang 

                                                           
4
 Riduwan, Op. Cit, hlm. 97 
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diperoleh siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan korelasi “Product 

Momen”rumus yang digunakan yaitu:
5
 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁𝛴𝑋𝑌 −  𝛴𝑋  𝛴𝑌 

  𝑁𝛴𝑋2 −  𝛴𝑋2  (𝑁𝛴𝑌2 −  𝛴𝑌2 )

 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  : Koefisien korelasi 

 𝑥 : Jumlah skor item 

 𝑦 :  Jumlah skor total ( seluruh item) 

𝑛  : Jumlah responden 

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien 

korelasi dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah 

menghitung uji t dengan rumus: 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟 𝑛 − 2

 1 − 𝑟2
 

Keterangan:  

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  : Nilai t hitung 

𝑟  : Koefisien korelasi hasil r hitung 

𝑛  : Jumlah responden 

                                                           
5
 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Fublishing, 2010), hlm. 85 
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Distribusi (Tabel t) untuk ∝= 0,05 dan derajat kebebasan  

(dk= n-2) kaedah keputusan: 

Jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka butir tersebut valid 

Jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  butir tersebut invalid 

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran 

mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut:
6
 

Tabel III.4 

KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL 

Besarnya r Interpretasi 

0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,400 – 0,599 Cukup Tinggi 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Riduwan, Op. Cit, hlm. 98  
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Setelah dilakukan perhitungan pada soal tes kemampuan awal 

dan posttest, maka diperoleh koefisien validitasnya sebagai berikut:  

 

 

 

TABEL III.5 

VALIDITAS SOAL KAM 

No 

Item       

Soal 

Koefisien 

Korelasi 

Harga 

thitung 

Harga 

ttable 
Keputusan Interpretasi 

1 0,695 5,927 1,734 Valid Tinggi 

2 0,747 4,765 1,734 Valid Tinggi 

3 0,612 4,547 1,734 Valid Tinggi 

4 0,387 1,781 1,734 Valid Rendah 

5 0,477 2,302 1,734 Valid Cukup Tinggi 

6 0,576 2,9897 1,734 Valid Cukup Tinggi 

7 0,557 2,845 1,734 Valid Cukup Tinggi 

TABEL III.6 

VALIDITAS SOAL POSTTEST 

No Item  

Soal      

Koefisien 

Korelasi 

Harga 

thitung 

Harga 

ttable 
Keputusan Interpretasi 

1 0,712 3,206 1,812 Valid Tinggi 

2 0,762 3,708 1,812 Valid Tinggi 

3 0,856 5,236 1,812 Valid  Sangat Tinggi 

4 0,570 2,192 1,812 Valid  Cukup Tinggi 

5 0,852 5,151 1,812 Valid  Sangat Tinggi 
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b. Uji Reliabelitas  

Reliabelitas instrumen adalah instrument  yang apabila 

digunakan untuk menjaring data dari subjek penelitian menghasilkan 

data yang tetap (konsisten) walaupun dilakukan pengambilan 

berulang kali.
7
 Tinggi rendahnya derajat reliabelitas suatu instrument 

dapat ditentukan oleh nilai koofisien korelasi ( r ) sebagai berikut:
8
 

TABEL III.7 

KRITERIA KOOFISIEN KORELASI RELIABELITAS  

Koefisien 

Korelasi 
Korelasi Interpretasi Reliabelitas 

0,90 ≤ 𝑟 ≤ 1,00 Sangat Tinggi Sangat tetap/sangat baik 

0,70 ≤ 𝑟 < 0,90 Tinggi Tetap/baik 

0,40 ≤ 𝑟 < 0,70 Sedang Cukup tetap/cukup baik 

0,20 ≤ 𝑟 < 0,40 Rendah Tidak tetap/buruk 

𝑟 < 0,20 
Sangat 

Rendah 

Sangat tidak tetap/sangat 

buruk 

 

Adapun teknik untuk mengetahui reliabelitas suatu tes dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis Alpha Cronbach, 

yaitu dengan menganalisis data dari satu kali pengetesan. Adapun 

rumus Alpha Cronbach yaitu:
9
 

𝑟 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

 𝑠𝑖
2

𝑆𝑡
2   

Keterangan:  

n : jumlah butir 

Si
2
 : Varians butir 

                                                           
7
 Hartono, Op. Cit, hlm 80 

8
 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara,Op. Cit,  hlm. 206 

9
 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 175  
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St
2
 : Varians total 

Setelah mendapat kan nilai r11, bandingkan dengan rtabel  dengan 

kaidah keputusan: 

Bila rhitung lebih besar dari rtabel  berarti reliabel 

Bila rhitung lebih kecil dari rtabel berarti tidak reliabel 

Setelah dilakukan perhitungan pada soal tes kemampuan awal 

maka didapatkan bahwa soal tes kemampuan awal yang menyajikan 

7 soal uraian dianalisis dengan rumus alpha sudah memiliki 

reliabelitas tes dengan 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =  0.6475 >   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  0,468. Jika 

nilai reliabelitas tes kemampuan awal ini diinterpretasikan 

berdasarkan tabel III.7 maka didapatkan bahwa tingkat reliabelitas 

tes kemampuan awal ini ialah cukup tetap atau cukup baik. 

 Setelah dilakukan perhitungan pada soal  post-test diperoleh 

bahwa soal posttest yang menyajikan 5 soal uraian dianalisis dengan 

rumus alpha sudah memiliki reliabelitas tes dengan 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =

 0,8056 >   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  0,4632. Jika diinterpretasikan nilai koefisien 

realibilitas tes posttest ini maka didapatkan bahwa tingkat reliabelitas 

tes posttest ini ialah Tetap atau baik. Perhitungan reliabelitas tes ini 

secara rinci dapat dilihat pada lampiran F2 untuk tes kemampuan 

awal dan lampiran G2 untuk soal post-test.  

c. Uji Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 
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yang berkemampuan rendah. Daya pembeda suatu soal tes dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
10

 

𝐷𝑃 =
𝑆𝐴 − 𝑆𝐵

1

2
𝑇(𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆min )

 

Keterangan: 

𝐷𝑃 : Daya pembeda  

𝑆𝐴 : Jumlah skor kelompok atas 

𝑆𝐵 : Jumlah Skor Kelompok Bawah 

𝑇 :  Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

𝑆𝑚𝑎𝑥 :   Skor maksimum 

𝑆min :  Skor minimum 

Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka nilai tersebut 

diinterpretasikan pada kriteria daya pembeda sesuai dengan tabel 

berikut:
11

 

TABEL III.8 

 KRITERIA DAYA PEMBEDA 

Daya Pembeda Interpretasi 

𝐷𝑃 ≤ 0 Sangat buruk 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 buruk  

0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup  

0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik  

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 1,00 Sangat baik 

 

 

 

                                                           
10

 Mas’ud  Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay. Makalah dalam Bentuk 

Power Point. (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), hlm. 32. 
11

 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara,Op. Cit,  hlm. 217 
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Setelah dilakukan perhitungn uji daya beda pada soal 

tes kemampuan awal dan posttest, diperoleh:  

 

 

 

 

 

 

 

Uji daya beda untuk hasil KAM diperoleh bahwa  dari 

7 soal tes kemampuan awal matematis terdapat 3 soal yang 

memiliki daya pembeda baik yaitu soal nomor 1,2, dan 6, 

terdapat 2 soal yang memiliku daya pembeda cukup baik yaitu 

soal nomor 3 dan 5, dan terdapat 2 soal yang memiliki daya 

pembeda jelek yaitu soal nomor 4 dan 7. Untuk soal posttest 

diperoleh daya pembeda sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

TABEL III.9 

DAYA PEMBEDA SOAL KAM 

No 

Soal 

Daya 

Pembeda 
Kriteria 

1. 0,5 Baik  

2. 0,485 Baik 

3. 0,28 Cukup  

4. 0,14 Buruk  

5. 0,285 Cukup 

6. 0,628 Baik 

7. 0,157 Buruk  

TABEL IV.10 

UJI DAYA BEDA POSTTEST 

No 

Soal 

Daya 

Pembeda 
Kriteria 

1. 0,25 Cukup 

2. 0,467 Baik 

3. 0,437 Baik 

4. 0,25 Cukup 

5. 0,571 Baik 
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Setelah dilakukan perhitungan daya pembeda pada soal 

posttest diperoleh bahwa dari 5 soal posttest terdapat 3 soal 

yang memiliki daya pembeda yang baik yaitu soal nomor 2, 3, 

dan 5. 

d. Uji tingkat kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan 

untuk menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam 

kategori mudah, sedang, atau sukar. Soal dapat dinyatakan 

sebagai butir soal yang baik, apabila butir soal tersebut tidak 

terlalu sukar dan tidak terlalu mudah  dengan kata lain derajat 

kesukaran soal adalah sedang atau cukup.
12

 Adapun rumus 

yang digunakan untuk mencari indeks kesukarannya adalah 

sebagai berikut:
13

 

𝑇𝐾 =
 𝑆𝐴 + 𝑆𝐵 − 𝑇 𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑇(𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛 )
 

Keterangan: 

𝑇𝐾 =  Tingkat kesukaran soal 

𝑆𝐴 =  Jumlah skor kelompok atas 

𝑆𝐵 =  Jumlah skor kelompok bawah 

𝑇 =  Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah 

𝑆𝑚𝑎𝑥  = Skor maksimum 

𝑆𝑚𝑖𝑛  = Skor minimum 

                                                           
12

  Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 

370 
13

 .Mas’ud Zein, Op. cit, hlm.31. 
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Untuk menentukan butir soal tersebut mudah, sedang, 

atau sukar dapat digunakan kriteria pada Tabel berikut:
14

 

TABEL III.11 

PORPORSI TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Tingkat Kesukaran Interpretasi 

𝑇𝐾 = 0,00 Terlalu sukar 

0,00 < 𝑇𝐾 ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < 𝑇𝐾 ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < 𝑇𝐾 < 1,00 Mudah 

𝑇𝐾 = 1,00 Terlalu mudah 

Suherman sebagaimana dikutip oleh Karunia Eka 

Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara menentukan 

interval indeks kesukaran butir soal yang harus diperbaiki, 

sebaiknya diperbaiki dan butir soal yang dapat digunakan 

sebagai instrument tes sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan: 

+  = Dapat digunakan 

± = Sebaiknya diperbaiki 

− = Harus diperbaiki 

                                                           
14

 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara,Op. Cit,  hlm. 224 

+ 
− 

± ± 
− 

1,00 0,90 0,00 0,10 0,20 

− 
± 

+ 
± 

− 

 0,80 

Gambar III.2 Interval Indeks Kesukaran 
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Setelah dilakukan perhitungan uji tingkat kesukaran 

pada hasil uji coba KAM, maka diperoleh tingkat kesukaran 

soal sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran tes kemampuan 

awal matematis ini diperoleh 5 soal dengan kriteria sedang 

yaitu soal nomor 1, 2, 3, 5, dan 6. Soal dengan kriteria mudah 

ada 1 soal yaitu soal nomor 4 dan soal dengan kriteria sukar 

ada 1 soal yaitu soal nomor 7.  

Berdasarkan interval indeks kesukaran pada Gambar 

III.2 didapatkan bahwa dari 7 soal uji coba KAM diperoleh 5 

soal yang dapat digunakan yaitu soal nomor 1, 2, 3, 5, dan 6. 

Sedangkan 2 soal lainnya yaitu soal nomor 4 termasuk pada 

soal yang sebaiknya diperbaiki dan soal nomor 7 harus 

diperbaiki. Hasil perhitungan uji tingkat kesukaran KAM ini 

dapat dilihat pada lampiran F3. Sedangkan hasil perhitungan 

TABEL III.12 

TINGKAT KESUKARANA KAM 

No 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria 

1. 0,62 Sedang 

2. 0,643 Sedang 

3. 0,68 Sedang 

4. 0,81 Mudah 

5. 0,4 Sedang 

6. 0,314 Sedang 

7. 0,078 Sukar 
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uji tingkat kesukaran pada hasil uji posttest adalah sebagai 

berikut: 

TABEL.III.13 

TINGKAT KESUKARAN 

POSTTEST 

No 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 
Kriteria 

1. 0,403 Sedang 

2. 0,567 Sedang 

3. 0,687 Sedang 

4. 0,293 Sukar 

5. 0,381 Sedang 

 

Dari hasil tes posttest ini diperoleh 4 soal yang 

memiliki kriteria sedang yaitu soal nomor 1, 2, 3, dan 5. 

Sedangkan soal yang memiliki kriteria sukar ada 1 soal yaitu 

soal nomor 4. Berdasarkan interval indeks kesukaran pada 

Gambar III.2 didapatkan bahwa semua soal posttest tersebut 

dapat digunakan sebagai instrument tes. Hasil perhitungan uji 

tingkat kesukaran pada soal posttest ini dapat dilihat pada 

lampiran G3. 

Dari 7 butir soal tes kemampuan awal akan digunakan 5 butir soal 

untuk diujikan dikelas eksperimen dan kelas kontrol. Soal yang 

digunakan untuk diujikan di kelas kontrol dan eksperimen dan kontrol 

ialah soal nomor 1, 2, 3, 5, dan 6. Dan soal Posttest digunakan 

semuanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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TABEL III.14 

RANGKUMAN ANALISIS INSTRUMEN 

TES KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS 

No 
Nomor 

Soal 

Validitas 

Soal 
Relabelitas 

Daya 

pembeda 

Soal 

Indeks 

Kesukaran 

Soal 

Keterangan 

1 1 Tinggi 

Cukup 

Baik 

Baik Sedang Digunakan 

2 2 Tinggi Baik Sedang Digunakan 

3 3 Tinggi Cukup Sedang Digunakan 

4 4 Rendah Buruk Mudah 
Tidak 

Digunakan 

5 5 
Cukup 

Tinggi 
Cukup Sedang Digunakan 

6 6 
Cukup 

Tinggi 
Baik Sedang Digunakan 

7 7 
Cukup 

Tinggi 
Buruk Sukar  

Tidak 

Digunakan 

 

Sedangkan untuk rangkuman hasil analis tes posttest dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

TABEL III.14 

RANGKUMAN ANALISIS INSTRUMEN 

POSTTEST 

No 
Nomor 

Soal 

Validitas 

Soal 
Relabelitas 

Daya 

pembeda 

Soal 

Indeks 

Kesukaran 

Soal 

Keterangan 

1 1 Tinggi 

Baik 

Cukup Sedang Digunakan 

2 2 Tinggi Baik Sedang Digunakan 

3 3 
Sangat 

Tinggi 
Baik Sedang Digunakan 

4 4 
Cukup 

Tinggi 
Cukup Sukar Digunakan 

5 5 
Sangat 

Tinggi 
Baik  Sedang Digunakan 
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G. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka analisis data 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji prasyarat 

a. 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:
15

 

𝑥2 =   
(𝑓0 − 𝑓)2

𝑓
 

Keterangan: 

𝑥2 : Nilai normalitas hitung 

𝑓0 : Frekuensi yang diperoleh dari data penelitian 

𝑓  : Frekuensi yang diharapkan 

Menentukan 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  dengan 𝑑𝑘 = 𝑘 − 1 dan taraf signifikan 

5% kaidah keputusan: 

Jika 𝑥𝑖𝑡𝑢𝑔
2 >  𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  maka data berdistribusi tidak normal 

Jika 𝑥𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 >  𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  maka data berdistribusi normal 

b. Uji Homogenitas Variansi 

Uji homogenitas variansi ini bertujuan untuk melihat apakah 

kedua data mempunyai variansi yang homogeny atau tidak. Uji 

                                                           
15

 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian (bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 107 
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homogenitas yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Uji F, 

yaitu:
16

 

𝑓𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Menentukan 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝑑𝑘pembilang = 𝑛1 − 1 dan 𝑑𝑘 

penyebut = 𝑛2 − 1 dengan taraf signifikan 0,05. Kaidah keputusan: 

Jika 𝑓𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti tidak homogen 

Jika 𝑓𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤  𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti homogen 

2. Uji hipotesis 

Berdasakan rumusan masalah penelitian, maka teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis 1, 2 dan 3 

menggunakan dua uji, yaitu:  

a. Uji T 

Berdasarkan hipotesis 1  maka teknik uji yang dilakukan 

adalah uji t jika datanya berdistribusi normal dan homogen, jika 

tidak homogen maka dengan uji t’ sedangkan jika tidak 

berdistribusi normal pengujian hipotesis langsung dengan uji 

nonparametrik, disini peneliti hendak menggunakan mann Whitney 

U. 

1) Jika ada data berdistribusi normal dan homogen maka 

menggunakan uji-t yaitu:
17

 

                                                           
16

 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 120 
17

 Hartono, Statistik untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 208 
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𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑀𝑋 −  𝑀𝑌

  
𝑆𝐷𝑋

 𝑁−1
 

2

+   
𝑆𝐷𝑌

 𝑁−1
 

2
 

Keterangan: 

𝑀𝑋  : Mean variabel X 

𝑀𝑌 : Mean variabel Y 

𝑆𝐷𝑋  : Standar deviasi X 

𝑆𝐷𝑌 : Standar deviasi Y 

𝑁 : Jumlah sampel 

2) Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki variansi 

yang homogen maka pengujian menggunakan uji- t’ yaitu: 

𝑡′ =  
𝑋1
   −  𝑋2

   

 
𝑠1

2

𝑛1
+  

𝑠2
2

𝑛2

 

Keterangan: 

𝑋1
    : Mean kelas eksperimen  

𝑋2
    : Mean kelas kontrol 

𝑆2
1 : Variansi kelas eksperimen 

𝑆2
2 : Variansi kelas kontrol 

𝑛1 : Sampel kelas eksperimen 

𝑛2 : Sampel kelas kontrol 

3) Jika data tidak besdistribusi normal maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji Uji Mann Whitney U, yaitu:
18

 

𝑈1 =  𝑛1𝑛2 +  
𝑛1(𝑛1−1)

2
−  𝑅1 dan 

                                                           
18

 Sugiyono, Op. Cit.  hlm. 153 
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 𝑈2 = 𝑛1𝑛2 +  
𝑛2(𝑛2 −1)

2
− 𝑅2 

Keterangan: 

𝑈1 : Jumlah peringkat 1 

𝑈2 : Jumlah peringkat 2 

𝑅1 : Jumlah rangking pada 𝑅1 

𝑅2 : Jumlah rangking pada 𝑅2 

Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa 

yang diterapkan pembelajaran menggunakan pendekatan SAVI 

dengan siswa yang diterapkan pembelajaran konvensional. Uji 

yang dilakukan adalah uji dua pihak, dengan kriteria pengujian jika 

nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari ∝= 0,05 maka 

hipotesis 𝐻𝑎  diterima, jika nilai signifikan yang diperoleh lebih 

besar dari ∝= 0,05 maka 𝐻0 diterima.   

b. Analisis Varian Klasifikasi Ganda 

Analisis ini digunakan untuk hipotesis 2 dan 3. Analisis 

varians klasifikasi ganda / dua jalan/tiga jalan dan seterusnya, 

merupakan teknik statistik inferensial parametris yang digunakan 

untuk menguji hipotesis kompratif lebih dari dua sampel secara 

serempak bila setiap sampel terdiri atas dua kategori atau lebih.
19

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis varians atau 

anova dua jalan. 

                                                           
19

 Ibid, hlm. 183 
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Adapun langkah-langkah dalam penggunaan anova dua jalan 

adalah sebagai berikut:
20

 

1) Menghitung JKtot yaitu jumlah kuadrat total. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut:  

𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡 =   𝑋𝑡𝑜𝑡
2 −  

( 𝑋𝑡𝑜𝑡 )
2

𝑁
 

Keterangan: 

𝑋𝑡𝑜𝑡  : jumlah nilai ndividual yang ada di 

dalam seluruh sampel 

𝑁 : jumlah seluruh anggota sampel 

2) Menghitung JKkol yaitu jumlah kuadrat kolom dengan 

rumus: 

𝐽𝐾𝑘𝑜𝑙 =   
( 𝑋𝑘𝑜𝑙 )

2

𝑛𝑘𝑜𝑙
−  

( 𝑋𝑡𝑜𝑡 )
2

𝑁
 

Keterangan: 

𝑋𝑘𝑜𝑙  : jumlah nilai individual setiap sampel 

𝑛𝑘𝑜𝑙  : jumlah anggota setiap sampel 

3) Menghitung jumlah kuadrat baris dengan rumus: 

𝐽𝐾𝑏𝑎𝑟 =   
( 𝑋𝑏𝑎𝑟 )

2

𝑛𝑏𝑎𝑟
−  

( 𝑋𝑡𝑜𝑡 )
2

𝑁
 

Keteragan: 

𝑋𝑏𝑎𝑟  : jumlah nilai individu seluruh sampel 

(𝑋𝑡𝑜𝑡 ) untuk setiap kategori 

                                                           
20

 Ibid, hlm. 187 
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𝑛𝑏𝑎𝑟  : jumlah anggota semua sampel setiap 

kategori 

4) Menghitung jumlah kuadrat interaksi dengan rumus:  

𝐽𝐾𝑖𝑛𝑡 =  𝐽𝐾𝑏𝑎𝑔 − (𝐽𝐾 𝑘𝑜𝑙 +  𝐽𝐾𝑏𝑎𝑟 ) 

𝐽𝐾𝑏𝑎𝑔

=
 ( 𝑋𝑏𝑎𝑔 1)

2

𝑛𝑏𝑎𝑔  1
+

 ( 𝑋𝑏𝑎𝑔2)
2

𝑛𝑏𝑎𝑔  2
+ ⋯

+
 ( 𝑋𝑏𝑎𝑔𝑛 )

2

𝑛𝑏𝑎𝑔  𝑛
−

( 𝑋𝑡𝑜𝑡 )
2

𝑁
 

 

5) Menghitung jumlah kuadrat dalam dengan rumus: 

𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙 =  𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡 − (𝐽𝐾𝑘𝑜𝑙 +  𝐽𝐾𝑏𝑎𝑟 + 𝐽𝐾𝑖𝑛𝑡 ) 

6) Mengitung dk untuk: 

a)  𝑑𝑘 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 =  𝑘 –  1 

b) 𝑑𝑘 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 = 𝑏 − 1 

c) 𝑑𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑠𝑖 =  𝑑𝑘𝑘𝑥 𝑑𝑘𝑏  

d) 𝑑𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 = (𝑁 − 𝑘. 𝑏) 

e) 𝑑𝑘 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑁 − 1  

7) Menghitung mean kuadrat (MK) yaitu dengan cara masing-

masing JK dibagi dengan dknya  

a) 𝑀𝐾𝑘𝑜𝑙 =  
𝐽𝐾𝑘𝑜𝑙

𝑑𝑘𝑘𝑜𝑙
 

b) 𝑀𝐾𝑏𝑎𝑟 =  
𝐽𝐾𝑏𝑎𝑟

𝑑𝑘𝑏𝑎𝑟
 

c) 𝑀𝐾𝑖𝑛𝑡 =  
𝐽𝐾 𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑘  𝑖𝑛𝑡
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d) 𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙 =  
𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙

𝑑𝑘𝑑𝑎𝑙
 

8) Menghitung harga 𝐹𝑘𝑜𝑙 ,𝐹𝑏𝑎𝑟  dan 𝐹𝑖𝑛𝑡  dengan cara 

membagi masing-masing MK dengan 𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙  

a) 𝐹𝑘𝑜𝑙 =  
𝑀𝐾𝑘𝑜𝑙

𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙
 

b) 𝐹𝑏𝑎𝑟 =  
𝑀𝐾𝑏𝑎𝑟

𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙
 

c) 𝐹𝑖𝑛𝑡 =  
𝑀𝐾𝑖𝑛𝑡

𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙
 

H. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan penelitian ini, dilakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. 

b. Mengajukan judul penelitian yang akan dilaksanakan. 

c. Menyusun proposal penelitian. 

d. Membuat RPP, bahan pembelajaran dan instrumen penelitian. 

e. Mengkonsultasikan RPP, bahan pembelajaran, dan instrumen 

penelitian kepada dosen pembimbing. 

f. Melaksanakan seminar proposal. 

g. Merevisi proposal penelitian yang telah diseminarkan sesuai dengan 

hasil seminar. 

h. Mengurus perizinan ke sekolah yang akan dijadikan tempat uji coba 

instrumen dan tempat dilaksanakannya penelitian yaitu di SMP 

Negeri 1 Kampar Timur Kecamatan Kampa. 
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i. Menguji instrumen penelitian. 

j. Menganalisis hasil uji coba instrument. 

2. Tahap Pelaksanaan. 

Tahan pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu: 

a. Menentukan dua kelas yang akan dijadikan sebagai kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. 

b. Memberikan soal tes kemampuan awal untuk mengukur 

kemampuan awal siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Sehingga peneliti mengetahui kemampuan awal siswa. 

c. Melaksanakan Pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

d. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) pada kelas 

eksperimen dan melaksanakan pembelajaran konvensional pada 

kelas kontrol. 

e. Melaksanakan observasi pada kelas eksperimen. 

f. Melaksanakan tes akhir (Posttest) pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

 

3. Tahap Penyelesaian 

Pada tahan penyelesaian ini akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Mengumpulkan data hasil kuantitatif dan kualitatif dari kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. 
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b. Mengolah dan menganalisis hasil data kuantitatif berupa soal 

kemampuan awal, pretest, dan posttest. 

c. Mengolah dan menganalisis data kualitatif berupa lembar observasi. 

d. Mengkosultasikan hasil pengolahan data kepada dosen pembimbing. 

e. Membuat kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hipotesis yang 

telah dirumuskan. 

f. Meyusun laporan hasil penelitian. 

g. Merevisi laporan setelah melakukan bimbingan dengan dosen 

pembimbing. 


