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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian Quasi 

Eksperimen yaitu desain yang mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
1
 Desain penelitian ini menggunakan 

desain penelitian The Nonequivalent Posttest-Only Control Grup Design. 

Desain ini membandingkan dua kelompok sampel yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Rancangan penelitian The Nonequivalent Posttest-Only 

Control Grup Design dapat dilihat sebagai berikut:
2
 

 

 

  

Keterangan  :  

X = Perlakuan / treatment yang diberikan 

𝑂  = Postes 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.114 
2
 Kurnia Eka Lestari dan mokhammad ridwan yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Mematika, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 136 

       𝑋           𝑂

                      𝑂 
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Rancangan ini diterapkan pada situasi belajar yang berbeda yakni dengan 

pembelajaran model PBI pada kelas eksperimen dan model pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. Rancangan ini diuraikan dalamTabel III.1 

berikut ini: 

TABEL III.1 

HUBUNGAN ANTARA VARIABEL KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIS, MODEL PEMBELAJARAN DAN 

MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

                         Motivasi  

                         Belajar       

Model pembelajaran 

Tinggi (𝐵1) 

 

Sedang (𝐵2) 

 

Rendah (𝐵3) 

PBI  𝐴1  𝐴1𝐵1 𝐴1𝐵2 𝐴1𝐵3 

Konvensional  𝐴2  𝐴2𝐵1 𝐴2𝐵2 𝐴2𝐵3 

 

         Keterangan: 

𝐴1𝐵1 : Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menggunakan model 

PBI ditinjau dari motivasi belajar  tinggi. 

𝐴1𝐵2  : Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menggunakan model 

PBI ditinjau dari motivasi Belajar sedang. 

𝐴1𝐵3  : Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menggunakan model 

PBI ditinjau dari motivasi belajar rendah. 

𝐴2𝐵1 : Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menggunakan model 

pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar tinggi 

𝐴2𝐵2 : Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menggunakan model 

pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar sedang 

𝐴2𝐵3 : Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menggunakan model 

pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar rendah 
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B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018 di 

MAN 1 Pekanbaru. Penelitian menyesuaikan jadwal pelajaran semester genap 

yang ada di sekolah tersebut. 

 

C. Populasi dan sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah 

Pekanbaru. 

2. Sampel 

 

Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X 

MIA 1 sebagai kelas kontrol dan kelas X MIA 2 sebagai kelas eksperimen. 

Pemilihan atau penunjukkan ini didasari oleh kemampuan pemecahan 

masalahan matematis kedua kelas yang sama yang peneliti dapati dari 

keterangan Ibuk Hendra selaku guru matematika dikelas X MIA 1, X MIA 

2 dan X MIA 3. 

Akan tetapi, peneliti tetap melalukan uji perbedaan untuk 

menunjukkan bahwa kedua kelas tersebut memang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah matematis yang sama. Sebelum melakukan uji 

perbedaan, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis seperti uji 

normalitas dengan lilifors dan uji homogenitas dengan uji F. Secara rinci 

perhitungan menentukan sampel dapat di lihat pada lampiran F1 dan F2 
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untuk uji normalitas, lampiran F3 untuk uji homogenitas dan lampiran F4 

untuk uji perbedaan. 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat 

dan variabel moderator. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

Problem Based Instruction (PBI). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Variabel moderator dalam 

penelitian ini adalah motivasi belajar siswa. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

 

1. Teknik pengumpulan data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Angket 

 

Pada penelitian ini angket digunakan untuk mengetahui dan 

mencari informasi tentang motivasi belajar siswa di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Model angket yang digunakan adalah skala Likert, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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TABEL III.2 

SKALA LIKERT ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

                          Jenis      

                      pertanyaan 

 

Alternatif jawaban 

Pernyataan 

positif 

Pernyataan 

negatif 

Selalu 5 1 

Sering 4 2 

Kadang-kadang 3 3 

Jarang 2 4 

Tidak pernah 1 5 

 

b. Observasi 

 

Untuk melihat kesesuaian proses pembelajaran dan aktivitas 

belajar siswa dan juga guru maka peneliti menggunakan lembar 

observasi yang diisi oleh observer (guru matematika). Tujuannya 

adalah agar kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana dan tujuan 

penelitian juga sebagai alat evaluasi dan saran bagi peneliti agar lebih 

baik lagi dalam pertemuan- pertemuan berikutnya. 

c. Teknik Tes 

 

Teknik tes yang digunakan pada penelitian ini adalah postes. 

Postes digunakan untuk melihat pengaruh Model Problem Based 

Instruction terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. 

2. Instrumen penelitian 

 

Kualitas instrumen penelitian mempengaruhi kualitas hasil penelitian. 

Oleh karena itu, untuk mendapat hasil penelitian yang baik, diperlukan 

kualitas instrumen penelitian yang baik pula. Kualitas instrumen penelitian 
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ditentukan oleh kriteria tertentu, yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda 

dan tingkat kesukaran.
3
 

Pada penelitian ini, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukarannya. Untuk angket 

motivasi belajar akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Adapun soal 

postes akan diuji terlebih dahulu validitas, reliabilitas, daya pembeda dan 

tingkat kesukarannya sebelum diberikan kepada siswa.  

a. Validitas Instrumen 

 

Dalam suatu penelitian, instrumen yang digunakan dapat dikatakan 

valid jika instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Validitas suatu tes hanya valid pada suatu tujuan tertentu.
4
 Setiap 

instrumen memiliki butir-butir soal yang diujikan kemudian dianalisis. 

Analisis butir soal dapat dilakukan dengan menghitung korelasi skor 

butir soal dengan skor total totalnya. Untuk menghitung korelasi 

tersebut dapat menggunakan korelasi Product Moment berikut.
5
 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁 𝑌2 − ( 𝑌)2 
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  : Koefisien korelasi  

𝑁 : Jumlah siswa  
 𝑋 : Jumlah skor per item soal 
 𝑌 : Jumlah skor total per siswa 

 

Setelah itu dihitung uji-t dengan rumus: 

                                                             
3
 Ibid., hlm. 189 

4
 Sukardi,Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), hlm. 121 
5
 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publising,2010), hlm. 85 
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𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟𝑥𝑦 𝑛 − 2

 1 − 𝑟𝑥𝑦 2
 

Keterangan: 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 : nilai t hitung 

𝑟𝑥𝑦  : koefisien korelasi 

𝑛 : jumlah sampel 

 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir 

soal dengan membandingkan nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dalam hal 

ini pada taraf 𝛼 = 5% dan derajat kebebasan  𝑑𝑘 = 𝑛 − 2 , kaidah 

keputusan: 

Jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka butir soal tersebut valid. 

Jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka butir soal tersebut invalid. 

Berdasarkan hasil uji coba dan perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh data hasil validitas butir soal uji angket motivasi belajar dan 

postes, secara rinci perhitungan uji validitas ini dapat dilihat pada lampiran 

D3 dan E3 atau kesimpulanya terdapat pada Tabel III.3 dan Tabel III.4 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

TABEL III.3 

HASIL VALIDITAS ANGKET UJI COBA 
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No. 

Angket 
rxy 

Nilai t 

hitung 

Nilai t table 

(n=24, a=5%) 
kesimpulan 

item 1 0.39 1.9674 2.07 invalid 

item 2 0.44 2.324 2.07 valid 

item 3 -0.13 -0.632 2.07 invalid 

item 4 0.58 3.3728 2.07 valid 

item 5 0.68 4.3637 2.07 valid 

item 6 0.84 7.1722 2.07 valid 

item 7 0.16 0.7448 2.07 invalid 

item 8 0.75 5.3102 2.07 valid 

item 9 0.53 2.9548 2.07 valid 

item 10 0.64 3.8927 2.07 valid 

item 11 0.46 2.4102 2.07 valid 

item 12 0.53 2.9183 2.07 valid 

item 13 0.47 2.5151 2.07 valid 

item 14 0.54 3.0122 2.07 valid 

item 15 0.72 4.8412 2.07 valid 

item 16 0.69 4.4484 2.07 valid 

item 17 0.28 1.3894 2.07 invalid 

item 18 0.66 4.1294 2.07 valid 

item 19 0.61 3.5685 2.07 valid 

item 20 0.44 2.2781 2.07 valid 

item 21 0.50 2.6908 2.07 valid 

item 22 0.60 3.4764 2.07 valid 

item 23 -0.05 -0.237 2.07 invalid 

item 24 0.32 1.6012 2.07 invalid 

item 25 0.61 3.5883 2.07 valid 

item 26 0.61 3.5733 2.07 valid 

item 27 0.38 1.9503 2.07 invalid 

item 28 0.60 3.5189 2.07 valid 

item 29 0.31 1.5236 2.07 invalid 

item 30 0.75 5.3322 2.07 valid 

item 31 0.61 3.6203 2.07 valid 

item 32 0.67 4.2382 2.07 valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL III.4 

HASIL VALIDITAS SOAL POSTES UJI COBA 
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b. R

e

l

i

a

b

i

litas Instrumen 

 

Reliabilitas instrumen tes dilakukan untuk melihat konsistensi tes 

tersebut. Karena tes yang digunakan berbentuk soal uraian, maka 

reliabilitas tes dapat diukur dengan menggunakan rumus alpha sebagai 

berikut.
6
 

𝑟 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2   

Keterangan: 

𝑟 : Koefisien reliabilitas 

 𝑆𝑖
2 : Jumlah varians skor tiap item soal 

𝑆𝑡
2 : Varians total 

𝑘 : Jumlah item soal 

 

Dengan rumus varians itu sendiri adalah sebagai berikut. 

𝑆𝑖
2 =  

 𝑋1
2 −

( 𝑋𝑖)
2

𝑁

𝑁
 

Keterangan:  

𝑆𝑖
2    : Varians skor tiap item 

 𝑋1
2     : Jumlah kuadrat item Xi 

( 𝑋𝑖)
2: Jumlah item 𝑋𝑖  dikuadratkan 

𝑁    : Jumlah siswa 

                                                             
6
 Mas’ud Zein, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Ponorogo: Wade 

Grup,2017), hlm. 94 

No. item 

soal 
rxy 

Harga 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
Nilai 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 

(n=24, a=5%) 
Kesimpulan 

1 0,84 7,25 2,07 Valid 

2 0,72 4,93 2,07 Valid 

3 0,69 4,42 2,07 Valid 

4 0,85 7,52 2,07 Valid 

5 0,79 6,14 2,07 Valid 
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Nilai reliabilitas yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan 

dengan menggunakan kriteria dari Guilford. Terdapat pada tabel III.5, 

yaitu:
7
 

Tabel III.5 

KRITERIA INTERPRETASI NILAI RELIABILITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir item angket 

motivasi belajar siswa secara keseluruhan diperoleh koefisien 

reliabilitas tes sebesar 0,90 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen 

penelitian bentuk angket motivasi  dengan menyajikan tiga puluh 

dua butir item pernyataan dan diikuti oleh 24 testee tersebut sudah 

memiliki reliabilitas yang sangat baik. Adapun hasil uji soal postes 

diperoleh reliabilitas butir soal adalah 0,81 yang berarti soal tes 

mempunyai reliabilitas yang baik. Perhitungan uji reliabilitas ini 

dapat dilihat pada Lampiran  D4 dan E4. 

 

 

 

c. Daya Pembeda 

                                                             
7
 Kurnia,Op.Cit., hlm 206 

Koefisien reliabilitas interpretasi 

𝑟 < 0,20 Sangat buruk 

0,20 ≤ 𝑟 < 0,40 buruk 

0,40 ≤ 𝑟 < 0,70 Cukup baik 

0,70 ≤ 𝑟 < 0,90 baik 

0,90 ≤ 𝑟 < 1,00 Sangat baik 



45 
 

Untuk mengetahui daya pembeda item soal digunakan rumus 

sebagai berikut:
8
 

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 tertinggi  

𝑆𝑚𝑖𝑛  : Skor terendah 

Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka harga tersebut 

diinterpretasikan pada kriteria daya pembeda sesuai dengan Tabel 

III.6.
9
: 

TABEL III.6 

KRITERIA INTERPRETASI DAYA PEMBEDA 

 

Nilai Interpretasi 

𝐷𝑃 ≤  0,00 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 

 

                                                             
8
 Mas’ud Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay, makalah dalam Bentuk 

Power Point. (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), hlm. 32. (tidak diterbitkan) 
9
 Kurnia,Op.Cit., hlm 217  
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Berdasarkan hasil uji coba dan perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh data hasil uji daya pembeda soal postes dapat dilihat pada 

Lampiran E5 dan kesimpulannya pada Tabel III.7 berikut: 

TABEL III.7 

DAYA PEMBEDA SOAL POSTES UJI COBA 

 

Nomor 

Soal 

Daya Pembeda 

(%) 

Interpertasi 

Daya Pembeda 

1. 0,533 Baik 

2. 0,283 Cukup 

3. 0,306 Cukup 

4. 0,488 Baik 

5. 0,385 Cukup 

 

d. Tingkat Kesukaran 

  

Tingkat kesukaran merupakan keberadaan suatu item soal apakah 

dipandang sukar, sedang, atau mudah dalam mengerjakannya. Disini 

peneliti mengguakan rumus sebagai berikut.
10

 

𝑇𝐾 =
X 

SMI
 

Keterangan: 

X     : Rata-rata skor jawaban siswa pada suatu butir soal 

𝑆𝑀𝐼: Skor maksimum ideal  

 

Dengan klasifikasi sebagai berikut. 

 

 

 

 

                                                             
10

 Ibid., hlm. 224 
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TABEL III.8 

KRITERIA INTERPRETASI TINGKAT KESUKARAN TES 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji coba dan perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh data hasil uji tingkat kesukaran soal postes, secara rinci 

perhitungan uji tingkat kesukaran soal ini dapat dilihat pada Lampiran 

E6 atau dapat dilihat pada Tabel III.9 

TABEL III.9 

TINGKAT KESUKARAN SOAL POSTES UJI COBA  

 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran (%) 

Interprestasi  

1 0,66 Sedang 

2 0,65 Sedang 

3 0,73 Mudah 

4 0,52 Sedang 

5 0,35 Sedang 

 

Adapun untuk lebih jelasnya, rekapitulasi uji pada soal postes 

akan dijelaskan pada Tabel III.10 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefisien 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 
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TABEL III.10 

REKAPITULASI UJI PADA SOAL POSTES UJI COBA 

 

No. 

Soal 

Validitas Daya Pembeda Tingkat Kesukaran 

Harga 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
Keputusan 

Daya 

Pembeda 
Interpretasi 

Tingkat 

Kesukaran 
Interpretasi 

1. 7,25 Valid 0,533 Baik 0,66 Sedang 

2. 4,93 Valid 0,283 Cukup 0,65 Sedang 

3. 4,42 Valid 0,306 Cukup 0,73 Mudah 

4. 7,52 Valid 0,488 Baik 0,52 Sedang 

5. 6,14 Valid 0,385 Cukup 0,35 Sedang 

 

Berdasarkan tabel III.10 di atas, dapat dinyatakan bahwa jika 

dilihat dari hasil uji validitas butir soal, kelima soal postes telah 

dinyatakan valid. Kemudian dilihat dari hasil uji daya pembeda soal, 

dari kelima soal postes tersebut mempunyai 2 daya pembeda yang 

baik dan 3 daya pembeda yang cukup. Selanjutnya, berdasarkan hasil 

uji tingkat kesukaran soal postes, dinyatakan 1 soal postes yang 

tergolong mudah dan 4 soal postes yang tergolong sedang. Sedangkan 

jika dilihat berdasarkan uji reliabilitas, dengan reabilitas butir soal 

adalah 0,81dan hal ini berarti soal postes dinyatakan memiliki 

reabilitas yang baik. Dari keempat hasil uji tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kelima soal postes dapat digunakan. 
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F. Teknik Analisis Data 

 

Terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk mengolah data dan 

menganalisis data dari instrumen tes yang disesuaikan dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian, diantaranya: 

1. Statistik Deskriptif dan Inferensial 

 

Pengolahan dan analisis data statistik deskriptif digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk 

membuat generalisasi.
11

 Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain 

adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, 

perhitungan modus, median, mean, perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata dan deviasi dan lain-lain.
12

  

Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin 

mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk populasi. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah 

statistik inferensial.
13

 

Pengolahan data tes dimulai dengan menganalisa data awal untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama atau tidak dengan 

menggunakan uji perbedaan yaitu uji-t. Sebelum menggunakan uji 

                                                             
11

 Kurnia Eka Lestari dan mokhammad ridwan yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika, (Bandung: Refika Aditama), hlm.241 
12

 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfa Beta, 2014), hlm. 29 
13

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.208 
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perbedaan  harus diperiksa terlebih dahulu normalitas atau homogenitas 

kedua kelas. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah peneliti 

menggunakan uji anova dua jalan. 

a. Uji Normalitas  

 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Statistika yang digunakan dalam uji 

normalitas ini adalah uji lilifors dengan langkah sebagai berikut:
14

 

1) Menghitung rata-rata dan standar deviasi 

M𝑥  =
 𝑓𝑥
𝑛

  

Keterangan: 

M𝑥  = Rata-Rata 
 𝑓𝑥  = Jumlah Skor yang Diperoleh 

n = Banyak Sampel 
 

SD  =
  𝑓𝑥

2
−   𝑓𝑥  

2

𝑛
𝑛−1

  

Keterangan: 
 𝑓𝑥2 = Jumlah skor kuadrat dikali dengan frekuensi 
 𝑓𝑥  = Jumlah Skor yang Diperoleh 

n = Banyak Sampel 
 

2) Menghitung nilai 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 dengan rumus 

𝑍𝑖 =
𝑥−M𝑥

SD𝑥
  

Keterangan: 

M𝑥   = Rata-Rata 

SD𝑥  = Standar Deviasi 

𝑥  = Skor yang Diperoleh 
 

                                                             
14

Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 466 
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3) Menghitung nilai peluang 𝑓(𝑧𝑖) dari 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 dengan 

menggunakan tabel distribusi normal baku 

4) Menentukan frekuensi kumulatif nyata dari masing-masing nilai 

𝑧 untuk setiap baris 𝑠(𝑧𝑖) dapat dicari dengan rumus  

𝑠 𝑧𝑖 =
𝐹
𝑛
  

5) Menentukan nilai 𝐋𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠  dengan rumus  

𝐋𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠   =  𝑓 𝑧𝑖 − 𝑠 𝑧𝑖   

6) 𝐋𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠  adalah nilai terbesar dari  𝑓 𝑧𝑖 − 𝑠 𝑧𝑖   

7) Menentukan nilai 𝐋tabel  dengan menggunakan tabel nilai kritis 𝐿 

untuk uji Lilifors dengan taraf signifikan 0,05  

8) Menarik kesimpulan dengan membandingkan nilai 𝐋𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠  dan 

nilai 𝐋tabel . Adapun kaidah keputusan yaitu 

Jika 𝐋𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠   < 𝐋tabel berarti data berdistribusi normal 

Jika 𝐋𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠   ≥ 𝐋tabel  berarti data berdistribusi tidak 

normal.
 
 

b. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan untuk 

melihat kedua kelas yang diteliti memiliki variansi yang homogen atau 

tidak. Uji homogenitas yang digunakan disini adalah uji F, yaitu:
15  

Fhitung =  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
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 Riduwan, Belajar Mudah Pemelitian untuk Guru ,Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung : Alfabeta, 2013), hlm.120 
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Menentukan Ftabel dengan dk pembilang =  𝑛1–  1 dan                         

dk penyebut  =  𝑛2 –  1 dengan taraf signifikan 5%. Kaidah keputusan:  

Jika F𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥ F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka data tidak homogen 

Jika F𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   < F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka data homogen 

c. Uji-t 

Dikarenakan data berdistribusi normal dan homogen maka teknik 

yang dilakukan menggunakan uji-t dengan rumus berikut ini:
16

 

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 

Uji yang dilakukan adalah uji dua pihak, dengan kriteria 

pengujian jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 

𝛼 = 0,05 maka hipotesis 𝐻0 diterima, jika nilai signifikansi yang 

diperoleh lebih besar dari 𝛼 = 0,05 maka 𝐻𝑎  diterima.  

 

 

d. Uji hipotesis 
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 Hartono, Statisik Untuk Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publising,2012), hlm. 206 
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Dalam menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan 

Analisis Varians Dua Jalan atau disingkat dengan Anova Dua Jalan. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
17

 

1) Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) dengan rumus sebagai berikut. 

𝐽𝐾𝑇 =   𝑋𝑇
2 −  

  𝑋𝑇 
2

𝑛𝑇
 

𝐽𝐾𝐴 =    
  𝑋𝑖 

2

𝑛𝑖
 −  

  𝑋𝑇 
2

𝑛𝑇

𝑎

𝑖=1
 

𝐽𝐾𝐵 =    
  𝑋𝑖 

2

𝑛𝑖
 −  

  𝑋𝑇 
2

𝑛𝑇

𝑏

𝑖=1
 

𝐽𝐾𝐴×𝐵 =    
  𝑋𝑖𝑗  

2

𝑛𝑖𝑗
 −  

  𝑋𝑇 
2

𝑛𝑇
− 𝐽𝐾𝐴 − 𝐽𝐾𝐵

𝑎 ,𝑏

𝑖=1,𝑗=1
 

𝐽𝐾𝐷 =     𝑋𝑖
2 −  

  𝑋𝑖
2 

𝑛𝑖
 

𝑘

𝑖=1

 

2) Menentukan derajat kebebasan (db) masing-masing sumber 

varians. 

 

𝑑𝑘𝑇 =  𝑛𝑇 − 1 

𝑑𝑘𝐴 =  𝑘𝐴 − 1 

𝑑𝑘𝐵 =  𝑘𝐵 − 1 

𝑑𝑘𝐷 =  𝑛𝑇 − (𝑛𝐴 .𝑛𝐵) 

𝑑𝑘𝐴×𝐵 = (𝑘𝐴 − 1). (𝑘𝐵 − 1) 

 

 

3) Menentukan Rata-rata Jumlah Kuadrat (RK) semua factor. 
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 Kurnia Eka Lestari dan mokhammad ridwan yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika, (Bandung: Refika Aditama), hlm.308 
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𝑅𝐾𝐴  =  
𝐽𝐾𝐴
𝑑𝑘𝐴

 

𝑅𝐾𝐵  =  
𝐽𝐾𝐵
𝑑𝑘𝐵

 

𝑅𝐾 𝐴×𝐵 =  
𝐽𝐾𝐴𝐵
𝑑𝑘𝐴×𝐵

 

𝑅𝐾𝑑  =  
𝐽𝐾𝑑
𝑑𝑘𝐷

 

4) Menentukan F ratio 

𝐹𝐴 =
𝑅𝐾𝐴
𝑅𝐾𝐷

 

𝐹𝐵 =
𝑅𝐾𝐵
𝑅𝐾𝐷

 

𝐹𝐴𝐵 =
𝑅𝐾𝐴𝐵
𝑅𝐾𝐷

 

Dalam proses analisis data menggunakan Anova dua jalan, 

peneliti menggunakan bantuan TABEL III. 1. Kegunaan tabel ini 

adalah untuk mengelompokkan/mengklasifikasikan tingkatan 

motivasi belajar siswa, dimana pengelompokkan ini digunakan 

dalam proses analisis data mengunakan anova dua jalan 

Kriteria pengujian, jika Fhitung ≥ Ftabel  pada taraf signifikan 

5% maka Ho  ditolak, artinya terdapat perbedaan antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Sebaliknya, jika Fhitung  < Ftabel , 

maka Ho   diterima.  

. 
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Langkah selanjutnya ketika Ho  ditolak adalah melakukan 

Analisis sesudah atau pasca anova (post hoc). Namun jika Ho   

diterima maka analisis sesudah anova tidak perlu dilakukan, karena 

tujuan analisis sesudah anova adalah untuk mencari kelompok 

mana yang berbeda.  

Ada beberapa Teknik analisis yang dapat digunakan untuk 

melakukan analisis sesudah anova, antara lain Tukey’s HSD, 

Bonferroni, Sidak, Scheffe, Duncan dan lain-lain, yang popular 

sering digunakan adalah tukey,s HSD. Analisis sesudah anova 

dalam pembahasan berikut menggunakan tukey’s HSD.  

Proses perhitungannya adalah sebagai berikut: 

𝐻𝑆𝐷 = 𝑞 
𝑅𝐾𝑑 

𝑛
 

Keterangan: 

n = banyaknya sampel per kelompok  

q= the studentizet range statistic  

k= banyaknya kelompok  

dk= n-k 

Selanjutnya membandingkan perbedaan rata-rata antar 

kelompok dengan nilai HSD, bila perbedaan rata-rata lebih besar 

dari nilai HSD berarti ada perbedaan yang signifikan. Tapi bila 
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lebih kecil dari nilai HSD berarti tidak ada perbedan yang 

signifikan. 

G. 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 waktu dan tempat penelitian. Rancangan penelitian ini 

rencananya akan dilaksanakan di MAN 1 Pekanbaru pada kelas X 

MIA semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

b. Mengurus izin penelitian. 

c. Menentukan sampel. 

d. Mempelajari materi pelajaran matematika kelas X 

e. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

f. Mempersiapkan dan menyusun instrumen pengumpul data yaitu kisi-

kisi angket motivasi Belajar, angket motivasi belajar, Kisi-kisi soal 

postes, soal postes, kunci jawaban postes, serta lembar Kerja Siswa. 

g. Memvalidasi semua perangkat penelitian yang diperlukan dalam 

penelitian kepada validator.  

h. Meminta nilai siswa kelas X MIA 1 dan X MIA 2 di sekolah tersebut 

yang akan digunakan peneliti untuk menentukan kelas yang akan 

dijadikan objek penelitian. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

 

Proses pembelajaran yang dilakukan pada kedua kelas sampel 

menggunakan model pembelejaran yang berbeda. Untuk kelas eksperimen 

dengan model Problem Based Instruction (PBI). sedangkan kelas kontrol 

dengan model pembelajaran konvensional. Untuk teknis pelaksanaannya 

disesuaikan saat melakukan penelitian.  

3. Tahap Penyelesaian 

Pada tahap ini penyelesaian ini peneliti akan melakukan hal-hal 

berikut ini: 

a. Peneliti memberikan tes akhir berupa tes pemecahan masalah dan 

angket motivasi belajar 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. 

 

 

 

 


