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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 2 Model Pekanbaru yang 

beralamat di Jalan Diponegoro No. 55 Pekanbaru.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016. 

B. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran pencapaian konsep dan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kemampuan berpikir kritis matematika siswa. 

C. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen, dimana variabel  

penelitian tidak memungkinkan untuk dikontrol secara penuh. Desain yang 

digunakan peneliti adalah Non equivalent Control Group Design. Desain ini 

membandingkan kelas kontrol dan kelas eksperimen tetapi pengambilan 

kelompok tidak dilakukan secara acak penuh.1 Pertama, kelas eksperimen yaitu 

kelas yang memperoleh perlakuan menggunakan pembelajaran pencapaian 

                                                           
1
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT .Remaja 

Rosda Karya, 2006), hlm. 207. 
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konsep (X). Kedua, kelas kontrol yaitu kelas yang pembelajaran tidak 

memperoleh perlakuan atau memperoleh perlakuan pembelajaran matematika 

secara konvensional. Gambaran tentang desain ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

TABEL III.1 

RANCANGAN PENELITIAN 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

KE O1 X O2 

KK O3  O4 

    Sumber: Sugiyono (2011: 116) 

Keterangan: 

KE        :  Kelas eksperimen 

KK      :  Kelas kontrol  

O1.3      :  Pretes (Tes awal)   

     X         :  Perlakuan pembelajaran matematika menggunakan model pencapaian 

                    konsep 

O2,4      :  Posttest (Tes Akhir) 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MAN 2 Model 

Pekanbaru tahun ajaran 2015/2016. Namun, karena kelas XII harus 

mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional serta materi yang akan 

diteliti ada di kelas X, maka siswa yang dijadikan populasi adalah seluruh 

siswa kelas X MAN 2 Model Pekanbaru tahun ajaran 2015/2016 yang 
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tersebar dalam 12 kelas. Adapun rincian populasinya dapat dilihat pada Tabel 

III. 2. 

TABEL III. 2 

DAFTAR KEADAAN SISWA KELAS X  

MAN 2 MODEL PEKANBARU TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 X MIA 1 22 

2 X MIA 2 20 

3 X MIA 3 20 

4 X MIA 4 26 

5 X MIA 5 26 

6 X MIA 6 31 

7 X MIA 7 30 

8 X MIA 8 21 

9 X KI 18 

10 X SCI-BI 1 20 

11 X IPS 1 24 

12 X IPS 2 27 

13 X IPS 3 24 

 JUMLAH 285 

              Sumber: TU MAN 2 Model Pekanbaru Tahun Ajaran 2015/2016 

Adapun ukuran sampel pada penelitian ini ada dua kelas yaitu kelas 

eksperimen yang menerapkan model pembelajaran pencapaian konsep dan 

kelas kontrol yang tidak menerapkan model pembelajaran pencapaian konsep 

pada pembelajaran matematika. Cara pengambilan sampel yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik random sampling, yaitu 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi, cara demikian dilakukan bila 

anggota populasi dianggap homogen.
2
 

                                                           
2
Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 93. 
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Dari nilai pretest sampel (kelas X MIA 4 dan X MIA 5) juga 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dengan uji F sebelum 

melakukan uji t untuk melihat apakah data berdistribusi normal dan apakah 

ada perbedaan atau tidak dalam kemampuan berpikir kritis matematika siswa. 

Pengujian normalitas, homogenitas, dan uji t dari sampel disajikan pada 

Lampiran J, Lampiran K dan Lampiran L. Berdasarkan perhitungan diperoleh 

bahwa nilai t hitung = 0,4299. Hal ini berarti nilai thitung lebih kecil 

dibandingkan nilai ttabel = 2,01. Dengan demikian tidak ada perbedaan 

berpikir kritis matematika antara siswa kelas X MIA 4 dan kelas X MIA 5 

Berdasarkan hasil uji t tersebut, dipilihlah kelas X MIA 5 sebagai kelas yang 

diberi perlakuan (kelas eksperimen) dan X MIA 4 sebagai kelas kontrol. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Observasi 

Teknik observasi menggunakan lembar pengamatan siswa untuk 

mengamati kegiatan siswa yang diharapkan muncul dalam pembelajaran 

matematika dengan penerapan model pembelajaran pencapaian konsep 

setiap kali tatap muka. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi peneliti peroleh dari pihak-pihak terkait, untuk 

mengetahui sejarah sekolah, kurikulum yang digunakan, keadaan guru dan 

siswa, sarana dan prasarana yang ada di MAN 2 Model Pekanbaru. Selain 
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itu juga dipergunakan untuk mengetahui bagaimana proses penelitian 

dilakukan. Cara pendokumentasian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan cara mengambil foto dari setiap kegiatan penelitian, mulai dari 

awal penelitian sampai akhir penelitian. 

3. Tes  

Tes pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai kemampuan berpikir kritis siswa dengan cara memberikan soal 

tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk memperoleh tes yang 

baik, maka diadakan uji coba tes terhadap siswa. Uji coba tes yang akan 

dilakukan terdiri dari: validitas tes, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat 

kesukaran soal. 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Pembelajaran 

         a. RPP dan Silabus 

RPP berisi indikator yang akan dicapai, materi, model, 

pendekatan serta langkah-langkah dalam pembelajaran.  

         b. LKS 

Lembar kegiatan siswa (LKS) berisi tentang ringkasan materi, 

contoh soal, serta soal-soal latihan yang di dalamnya terdapat masalah 

kontekstual dan harus diselesaikan dalam proses pembelajaran. 

 

 



36 
 

 
 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa tes 

untuk mengukur kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Untuk 

memperoleh tes yang baik maka diadakan uji coba tes terhadap siswa. Uji 

coba tes yang akan dilakukan terdiri dari: 

a. Validitas Tes 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan suatu 

alat ukur. Menurut Hartono, validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen
3

. Uji ini dilakukan 

dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan rumus 

Korelasi Product Moment sebagai berikut:
4
 

 
     

 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }

 

Keterangan : 

  xy =  Koefisien validitas   

n    =  Banyaknya siswa 

         X   =  Jumlah Skor item 

        Y   =  Jumlah Skor total 

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus : 

21

2
 

r

nr
thitung






 

                                                           
3
Ibid.,  hlm. 64. 

4
Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2012), hlm. 84. 
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Distribusi (Tabel t) untuk 05,0  dan derajat kebebasan (dk= n - 2). 

Kaidah keputusan: 

Jika t hitung   t tabel berarti valid  

Jika t hitung < t tabel berarti tidak valid 

Adapun kriteria untuk menentukan validitas setiap item soal 

adalah sebagai berikut:  

    TABEL III.3 

         KRITERIA VALIDITAS SOAL 
 

Besarnya r Interpretasi 

0,800 < r <1,000 Sangat tinggi  

0,600 < r < 0,799 Tinggi  

0,400 < r < 0,599 Sedang 

0,200 < r < 0,399 Rendah  

0,000 < r < 0,199 Sangat rendah 

              Sumber: Riduwan (2010 : 98) 

Hasil pengujian validitas soal disajikan pada Tabel III. 4. 

         TABEL III. 4 

            HASIL PENGUJIAN VALIDITAS SOAL 

No Soal 
Koefisien Korelasi 

        
Harga         Harga         Keputusan 

1 0,359 1,883 1,711 Valid 

2 0,851 7,922 1,711 Valid 

3 0,569 3,385 1,711 Valid 

4 0,717 5,034 1,711 Valid 

5 0,611 3,777 1,711 Valid 

Dari hasil uji coba instrumen penelitian yaitu 5  butir soal tersebut 

dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur berpikir kritis 

matematika siswa pada posttest. Secara rinci perhitungan validitas soal 

disajikan pada Lampiran H1. 
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen adalah instrumen yang apabila digunakan 

untuk menjaring data dari subjek penelitian menghasilkan data yang tetap 

(konsisten) walaupun dilakukan pengambilan berulang kali.
5
 Semakin 

tinggi nilai reliabilitas suatu instrumen berarti semakin tinggi pula tingkat 

kepercayaan instrumen tersebut.  

Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode alpha cronbach. Metode alpha cronbach digunakan untuk 

mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya 

angket atau soal bentuk uraian.
6
 Karena soal peneliti berupa soal uraian 

maka dipakai metode alpha cronbach.  

Proses perhitungannya adalah sebagai berikut:
7
 

1) Menghitung varians skor setiap soal dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

  
2  

=
   

  –
     

 

 

 
 

2) Menjumlahkan varians semua soal dengan rumus sebagai berikut: 

∑  
2  

=   
2       

2      
2         

2  
  

3) Menghitung varians total dengan rumus: 

         
2  

=   
∑  

   
 ∑   

 

 

 
  

                                                           
5
Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010),  hlm. 80. 

6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Rineka Cipta: 

Jakarta, 2010), hlm. 239. 
7
Riduwan, Belajar Mudah (Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula), 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117. 
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4) Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai berikut: 

r11  =  ( 
 

       
 )( 1 -  

  
 

  
 ) 

Keterangan: 

r11     =  Nilai reliabilitas  

  
  =  Jumlah variansi skor tiap-tiap item 

  
    =  Variansi total 

         umlah butir soal 

 

Adapun kriteria reabilitas tes yang digunakan pada Tabel III. 5. 

TABEL III. 5 

KRITERIA RELIABILITAS SOAL 

Reliabilitas Tes Kriteria 

0,70 <r111,00 Sangat tinggi 

0,40<r110,70 Tinggi 

0,30<r110,40 Sedang 

0,20<r110,30 Rendah 

0,00<r110,20 Sangat rendah 

 

Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai r11   0,618. Maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang diujicobakan adalah reliabel dengan 

kriteria reliabilitas tinggi, sehingga instrumen tersebut bisa digunakan 

untuk diujikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil 

perhitungan reliabilitas terdapat pada Lampiran H2. 

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes hasil 

belajar untuk dapat membedakan antara testee yang berkemampuan 

tinggi dengan testee yang kemampuannya rendah demikian rupa 
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sehingga sebagian besar testee yang memiliki kemampuan tinggi untuk 

menjawab butir item tersebut lebih banyak yang menjawab betul, 

sementara testee yang kemampuannya rendah untuk menjawab butir item 

tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab item dengan betul.
8
 Jadi, 

uji daya pembeda dilakukan untuk mengetahui perbedaan kelompok 

tinggi dengan kelompok rendah pada setiap butir soal. Menentukan daya 

pembeda soal dengan rumus:
9
 

 minmax
2

1
SST

SbSa
DP






 

Keterangan : 

      DP :  Daya Pembeda 

      Sa   :  Jumlah skor kelompok atas  

      Sb   :  Jumlah skor kelompok bawah 

      T :  Jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah 

      Smax  
:   

Skor maksimum yang diperoleh siswa 

Smin  :  Skor minimum yang diperoleh siswa 

 

Adapun kriteria yang digunakan untuk menguji daya beda soal 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
8
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 

385-386. 
9
Mas’ud Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay, Makalah dalam Bentuk 

Power Point (Tidak Diterbitkan), 2011, hlm. 39. 
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TABEL III.6 

KRITERIA DAYA PEMBEDA SOAL 

Besarnya Daya 

Pembeda  

Klasifikasi Interpretasi 

Kurang dari 0,20 Poor Butir item yang bersangkutan 

daya pembedanya lemah sekali 

(jelek), dianggap tidak 

memiliki daya pembeda yang 

baik. 

0,20 – 0,40 Satisfactory Butir item yang bersangkutan 

telah memiliki daya pembeda 

yang cukup (sedang). 

0,40 – 0,70 Good Butir item yang bersangkutan 

telah memiliki daya pembeda 

yang baik. 

0,70 – 1,00 Excellent Butir item yang bersangkutan 

telah memiliki daya pembeda 

yang baik sekali. 

Bertanda negatif - Butir item yang bersangkutan 

daya pembedanya negatif 

(jelek sekali) 

              Sumber: Anas Sudijono (2011: 389) 

Hasil pengujian daya pembeda soal untuk tes kemampuan 

berpikir kritis disajikan pada Tabel III.7 . 

TABEL III. 7 

HASIL PENGUJIAN DAYA PEMBEDA SOAL 

 

Nomor 

Butir Soal 
Besarnya DP Interpretasi 

1 0,269 Cukup  

2 0,471 Baik 

3 0,250 Cukup 

4 0,215 Cukup 

5 0,316 Cukup 

Dari Tabel III.7 dapat disimpulkan bahwa 4 soal tes berpikir 

kritis tersebut memiliki kriteria daya beda  yang cukup dan 1 soal 
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dengan kriteria daya beda yang baik. Untuk lebih jelasnya perhitungan 

daya beda soal dapat dilihat pada Lampiran H3. 

d. Tingkat Kesukaran Soal 

Pengujian terhadap tingkat kesukaran dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kesukaran suatu tes. Untuk mengetahui 

tingkat kesukaran dapat digunakan rumus yaitu :
10

 

       

   
)( minmax

min

SST

STSS
TK BA






 

 Keterangan:  

      TK   : Tingkat Kesukaran 

SA   : Jumlah skor kelompok atas  

      SB   : Jumlah skor kelompok bawah  

      T  : Jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah 

      Smax  
: 
Skor maksimum yang diperoleh siswa 

               Smin  : Skor minimum yang diperoleh siswa 

 

Adapun kriteria yang digunakan untuk tingkat kesukaran soal 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Ibid., 
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TABEL III.8 

KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL 
 

Indeks Kesukaran Kriteria 

TK   0,70 Mudah 

0,30   TK  0,70 Sedang 

TK  0,30 Sukar 

              Sumber: Sumarna Surapranata (2006 : 21) 

Hasil pengujian tingkat kesukaran soal disajikan secara singkat 

pada Tabel III. 9. 

        TABEL III. 9 

              HASIL PENGUJIAN TINGKAT KESUKARAN SOAL 

 

Nomor 

Butir 

Soal 

Angka Indeks 

Kesukaran Item  
Interpretasi 

1 0,577 Sedang 

2 0,495 Sedang 

3 0,587 Sedang 

4 0,446 Sedang 

5 0,423 Sedang 

 

Berdasarkan Tabel III.9, disimpulkan bahwa 5 soal berpikir kritis 

tersebut memiliki kriteria tingkat kesukaran yang sedang. Untuk lebih 

jelasnya, perhitungan tingkat kesukaran soal ini dapat dilihat pada 

Lampiran H3. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Tahap Awal 

Sebelum sampel diberi perlakuan, maka nilai pretest perlu dianalisis 

dahulu melalui uji normalitas dan uji homogenitas. Hal ini dilakukan untuk 



44 
 

 
 

mengetahui apakah kedua kelompok sampel berasal dari kondisi awal yang 

sama. Data yang digunakan dalam analisis tahap awal berasal dari nilai tes 

awal (pretest). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kedua 

kelompok sampel berdistribusi normal atau tidak. Jika sampel 

berdistribusi normal maka populasi juga berdistribusi normal, sehingga 

kesimpulan berdasarkan teori berlaku.  

Sebelum menganalisis data dengan tes”t” maka data dari tes harus 

diuji normalitasnya dengan menggunakan metode Liliefors, dengan 

ketentuan jika Lhitung < Ltabel maka data normal.  Lhitung adalah harga 

terbesar dari |f(z) – s(z)|.  

Setelah dilakukan perhitungan untuk data awal pada kelas 

eksperimen didapatkan nilai                 dengan nilai        

     . Karena nilai                maka dapat disimpulkan data awal 

kelas eksperimen berdistribusi normal. Untuk perhitungan data awal pada 

kelas kontrol didapatkan nilai                 dengan nilai        

     . Karena nilai                maka dapat disimpulkan data awal 

kelas kontrol berdistribusi normal. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat 

pada Lampiran J. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan suatu uji statistik yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varians 
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yang sama atau tidak. Uji homogenitas yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah uji F, yaitu:
11

 

          
            

            
 

Menentukan        dengan dk pembilang = n – 1 dan dk penyebut = n – 1 

dengan taraf sifnifikan 0,05. 

Kaidah Keputusan :  

Jika,               , berarti Tidak Homogen 

Jika,                  , berarti Homogen 

Setelah dilakukan perhitungan dengan bantuan Microsoft Excel 

2013, diperoleh nilai        =        dan nilai        =         . 

arena Fhitung  Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa varians-varians 

adalah homogen. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran K. 

c. Uji Hipotesis 

Uji perbedaan rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rerata kelas eksperimen dengan rerata kelas kontrol. Jika data 

berdistribusi normal dan homogen maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji t. Karena pada penelitian ini, kedua sampel yang 

digunakan sebanyak 52 siswa dan kedua sampel homogen maka rumus 

yang digunakan rumus uji-t sampel besar (>30)  yaitu:
12

 

                                                           
11

Sudjana, Metoda Statistik, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 250. 
12

 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 207. 
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Keterangan: 

Mx = Mean Variabel X  

My = Mean Variabel Y  

SDx = Standar Deviasi X 

SDy = Standar Deviasi Y 

N    = Jumlah Sampel 

 

Kaidah Keputusan :  

Jika        >       , maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Jika               , maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

 

Setelah dilakukan pengujian didapatkan nilai        = 0,4299 

dengan nilai        = 2,01 , oleh karena nilai                   maka Ha 

ditolak dan Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika kedua sampel. 

Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran L. 

2. Analisis Tahap Akhir 

Analisis tahap akhir merupakan analisis untuk menguji hipotesis 

penelitian menggunakan uji persamaan dua rata-rata setelah kedua sampel 
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diberi perlakuan yang berbeda. Dari hasil tes akhir akan diperoleh data yang 

digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. 

Sebelum uji persamaan dua rata-rata, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok sampel yang menerapkan model pembelajaran pencapaian 

konsep dan yang tidak menerapkan pembelajaran pencapaian konsep 

berdistribusi normal atau tidak. Adapun langkah-langkah dan rumus 

yang digunakan sama dengan uji normalitas pada analisis data tahap 

awal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok sampel yang belajar menerapkan model pembelajaran 

pencapaian konsep dengan yang belajar tidak menerapkan pembelajaran 

pencapaian konsep mempunyai tingkat varians yang sama, sehingga 

dapat menentukan rumus uji hipotesis yang akan digunakan.  Rumus 

yang digunakan sama dengan rumus untuk menentukan homogenitas 

pada analisis data tahap awal. 

c. Uji Hipotesis 

Uji perbedaan rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rerata kelas eksperimen dengan rerata kelas kontrol. Untuk 
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uji perbedaan rerata menggunakan rumus uji t. Rumus uji t yang 

digunakan sama dengan rumus uji t pada analisis data tahap awal. 

d. Hipotesis Statistik 

Setelah dilakukan uji perbedaan rata-rata maka dilanjutkan 

dengan uji hipotesis statistik. Adapun kriteria pengujian untuk hipotesis 

statistik dalam penelitian ini adalah: 

Tolak Ha, apabila         

Terima Ha, apabila        

Keterangan: 

   = Rata-rata kemampuan berpikir kritis  matematika siswa pada 

kelompok eksperimen 

   =  Rata-rata kemampuan berpikir kritis  matematika siswa pada 

kelompok kontrol 

 

Berdasarkan nilai rata-rata pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, jika Ha diterima maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh penerapan model pembelajaran pencapaian konsep terhadap 

berpikir kritis  matematika siswa dan jika Ha ditolak maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh model pembelajaran 

pencapaian konsep  terhadap berpikir kritis  matematika siswa. 

 

 


