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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen, yaitu 

desain penelitian eksperimen yang melibatkan dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dibandingkan. Metode 

tersebut merupakan satu metode penelitian yang mencari pengaruh dari 

perlakuan tertentu terhadap yang lainnya dalam keadaan yang dapat di 

kendalikan.
 1

 Kelompok eksperimen akan memperoleh perlakuan melalui 

penerapan pembelajaran tuntas dengan menggunakan alat peraga,sedangkan 

kelompok kontrol akan memperoleh perlakuan tidak melalui penerapan 

pembelajaran tuntas dengan menggunakan alat peraga. Desain pada 

penelitian ini menggunakan Posttest only control group desain yang mana 

desain ini digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel-

variabel independent terhadap variabel variabel dependent. Adapun untuk 

variabel independent ialah pendekatan stretegi pembelajaran tuntas (Mastery 

Learning),sedangkan untuk variabel dependent ialah pemahaman konsep 

matematis. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2018/2019 di sekolah Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. 

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm 114. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII, dari seluruh siswa MTs 

Hasanah Pekanbaru. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki populasi.
2

 Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

sampling purposive. Sampling purpose adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. 
3
 Antara lain pertimbanagnnya adalah diajar 

oleh guru yang sama, memiliki kemampuan rata rata yang sama dilihat dari 

hasil penilaian harian materi sebelumnya. Dalam mengambil sampel, 

peneliti memilih 2 kelas yaitu kelas VIIIB sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VIIIC sebagai kelas kontrol. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu instrumen penelitian yang menggunakan barang-

barang tertulis, sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, 

jurnal, peraturan-peraturan, dan lain-lain.
4
 Dokumentasi ini dilakukan untuk 

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

Bandung, 2013, hlm 118. 
3
 Hartono, Metodologi Penelitian, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2011, hlm 48. 

4
 Ibid, hlm 78. 
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mengetahui keadaan sekolah, keadaan guru, sarana dan prasarana sekolah dan 

data yang di perlukan untuk penelitian ini. 

2. Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur pengetahuan, kemampuan atau bakat, intelegensi, 

keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok.
5

 Teknik tes 

dilakukan setelah akhir dari pembelajaran, yaitu berupa postes. Tes ini 

dilakukan terutama untuk memperoleh hasil aspek pemahaman konsep 

matematis siswa yang diterapkan pendekatan pembelajaran tuntas 

(Mastry Learning) dengan menggunakan alat peraga dengan siswa yang 

tidak menggunakan pembelajatan tuntas (Mastery Learning) dengan 

menggunkan alat peraga. 

3. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu observasi sistematis dan observasi nonsistematis. Pada 

observasi sistematis pengamatan dilakukan dengan menggunakan 

pedoman sebagai instrumen pengamatan, sementara pada observasi non 

sistematis, pengamatan dilakukan tanpa menggunakan instrumen 

pengamatan.
6
 

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi 

sistematis menggunakan lembar observasi. Lembar observasi adalah 

                                                             
5
 Ibid, hlm 73-74. 

66 Hartono, Analisi Item Intrumen, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2010, hlm. 77 
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lembar pengamatan yang berisi tentang kegiatan yang di harapkan 

muncul ketika proses pembelajaran berlangsung dikelas. Observasi ini 

bertujuan untuk mengamati aktifitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dan mengukur atau menilai hasil proses 

belajar tersebut. Observasi dilakukan oleh seorang guru mata pelajaran 

matematika yang mengajar dikelas eksperimen. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen tes 

kemampuan pemahaman konsep matematis, lembar observasi guru dan siswa, 

dan dokumentasi. Instrumen ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

instrumen pelaksanaan penelitian dan instrumen pengumpulan data. 

1. Instrumen pelaksanaan penelitian 

a. Silabus pembelajaran 

 Silabus adalah rencana tertulis yang dikembangkan guru sebagai 

rencana pembelajaran untuk satu semester, yang di gunakan oleh guru 

sebagai pertanggung jawaban kepada profesional pendidik, sejawat, 

siswa, dan masyarakat. Dengan demikian silabus merupakan rencana 

proses belajar mengajar yang akan dilakukan guru untuk mencapai 

sasaran pembelajaran dalam satu semester.
7
 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Rencana pelaksanaan penletian (RPP) merupakan salah satu 

komponen yang penting dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

                                                             
7
 Sugeng Listyo prabowo & Faridah Nurmaliyah, Perencanana Pembelajaran Pada Bidang 

Studi, Bidang studi Tematik, Muatan lokal, Kecakapan Hidup, Bimbingan dan Konseling, UIN 

Maliki-Press, Malang, 2010, hlm 133. 
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RPP disusun oleh guru untuk setiap atau beberapa kali pelaksanaan 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru, sehingga RPP 

merupakan rencana paling operasional dari guru sebelum guru tersebut 

melaksanakan pebelajaran. RPP tersebut harus disusun dengan 

berdasarkan pada silabus pembelajaran.
8
 

 Dalam penelitian ini, peneliti merancang RPP berdasarkan 

pendekatan pembelajaran yang hendak diterapkan oleh peneliti, yaitu 

pendekatan pembelajaran tuntas (Mastery Learning) dengan bantuan 

alat peraga. 

2. Instrumen pengumpulan data 

a. Tes pemahaman konsep matematis 

 Instrumen penelitian untuk tes kemampuan pemahaman matematis 

menggunakan teruraian dengan jenis soal berdasarkan indikator 

pemahaman konsep matematis. Tes tersebut dimaksudkan untuk 

mengetahui pemahaman konsep matematis siswa dalam pembalajaran 

matematika. Setelah menerapkan strategi pembelajaran tuntas 

(Mastery Learning) di sekolah MTs Hasanah Pekanbaru. Nilai 

pemahaman konsep matematis siswa diperoleh dari pensekoran 

sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel II.1 .Kriteria pensekoran 

pada tabel II.1 memiliki skala 0-4, sehingga yang didapat masih skor 

mentah. Skor yang diperoleh ditransformasikan menjadi nilai dengan 

skala 0-100. 

                                                             
8
 Ibid, hlm 145-156. 
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Soal tes pemahaman konsep berbentuk uraian (essay) dengan 

jumlah soal sebanyak 5. Soal tes dibuat berdasarkan dengan indikator 

pemahaman konsep matematis yang digunakan dalam penelitian. 

Sebelum peneliti melakukan tes pemahaman konsep maka terlebih 

dahulu peneliti membuat kisi-kisi dan soal uji coba. Soal uji coba ini 

akan dijadikan sebagai acuan (patokan) dalam membuat soal tes. 

Kemudian diujicobakan dan dianalisis sebagai berikut: 

a. Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur 

dengan tepat sesuatu seusai dengan kondisi responden yang 

sebenarnya.
9
Dalam penelitian ini validitas soal dilakukan dengan 

teknik korelasi Person Product Moment dengan rumus sebagai 

berikut:
10

 

𝑟  = 
𝑁(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√*𝑁∑𝑋 − (∑𝑋) + *𝑁∑𝑌 − (∑𝑌) +
 

Keterangan: 

 𝑟  :koefisien validitas 

N : Banyak siswa 

∑𝑋 : Skor item 

∑𝑌: Skor total  

                                                             
9
 Ibid, hlm 81. 

10 Ibid, hlm 85. 
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Selanjutkan adalah menghitung uji-t dengan rumus sebagai berikut:
11

 

𝑡      =
𝑟 √𝑛 − 2

√1 − 𝑟 
 

Keterangan: 

t: nilai thitung 

r  : koefisien korelasi hasil rhitung 

n  : jumlah siswa 

Kemudian membandingkan t hitung dan t tabel untuk menentukan 

valid atau tidak validnya tiap butir instrumen dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Jika t hitung <  t tabel maka butir tersebut tidak valid 

Jika t hitung  >  t tabel maka butir tersebut valid 

Berikut ini kriteria untuk menentukan validitas dari setiap 

item soal.
12

 

TABEL III.1 

KRITERIA VALIDITAS SOAL 

Koefisien Validitas Kriteria 

      𝑟  1    Sangat tinggi 

      𝑟       Tinggi 

      𝑟       Sedang 

  2   𝑟       Rendah 

      𝑟    2  Sangat rendah 

𝑟       Tidak Valid 

 

Hasil pengujian validitas soal uji coba disajikan secara 

singkat pada tabel berikut ini: 

                                                             
11 Hartono, Op.cit, hlm. 67. 
12 Hartono, Statistik untuk Penelitian. Zanafa publishing, pekanbaru, 2004, hlm 87. 
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TABEL III.2 

HASIL VALIDITAS SOAL UJI COBA 

No. Item Besarnya r Kriteria Keputusan 

1 0.5481 Sedang Valid 

2 0.5223 Sedang Valid 

3 0.4029 Sedang  Valid 

4 0.2836 Rendah  Tidak Valid 

5 0.8836 Sangat tinggi Valid 

6 0.7389 Tinggi  Valid 

7 0,5732 Sedang  Valid 

8 0,7419 Tinggi  Valid 

 

b. Daya Beda 

Untuk mengetahui daya pembeda item soal digunakan rumus 

sebagai berikut:  

 DP = 
      

 

 
 (           )

 

Keterangan: 

DP  : daya pembeda 

𝑆  : jumlah skor kelompok atas yang menjawab benar 

𝑆  :jumlah skor kelompok bawah yang menjawab benar 

T : jumlah siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah 

𝑆      :skor tertinggi 

𝑆    :skor terendah 

 Berikut ini kriteria untuk menentukan daya pembeda dari 

setiap item soal
13

: 

 

 

 

                                                             
13 Ali Hamzah, Op.cit. hlm 243. 
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TABEL III.3 

PROPOSISI DAYA PEMBEDA SOAL 

Daya Pembeda Evaluasi 

0.70 < DP ≤ 1.00 Baik sekali 

0.40 < DP ≤ 0.70 Baik 

0.20 < DP ≤ 0.40 Cukup 

0.00 < DP ≤ 0.20 Jelek 

DP ≤ 0.00 Sangat jelek 
 

Hasil pengujian daya pembeda soal uji coba dalam 

penelitian ini disajikan secara singkat pada tabel berikut: 

TABEL III.4 

HASIL DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA 

No. Item Daya Pembeda Kriteria 

1 0.22 Cukup 

2 0.39 Cukup 

3 0.15 Jelek  

5 0.28 Cukup 

6 0.32 Cukup 

7 0.2 Jelek  

8 0,45 Baik  
 

c. Tingkat Kesukaran 

 Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan 

untuk menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori 

mudah, sedang, atau susah. Bilangan yang menunjukan sukar dan 

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran.
14

 Untuk 

mengetahui indeks kesukaran soal dapat dignakan rumus sebagai 

berikut:
15

 

𝑇𝐾 = 
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵 − 𝑇(𝑆   )

𝑁(𝑆   − 𝑆   )
 

                                                             
14 Mas’ud Zein dan Darto, Op.cit, hlm 85. 
15

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

Point, 2011, hlm 38 
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Keterangan:  

TK  : tingkat kesukaran 

SA  : jumlah skor kelompok atas 

SB  : jumlah skor kelompok bawah 

T : jumlah siswa pada kelompok atas dan kelompok bawah 

𝑆      :skor tertinggi 

𝑆    :skor terendah 

Berikut ini kriteria untuk menentukan tingkat kesukaran 

dari setiap item soal.
16

 

TABEL III.5 

PROPOSISI TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Tingkat kesukaran Evaluasi 

0.70< p ≤ 1.00 Mudah 

0.30 < p ≤ 0.70 Sedang 

0.00 < p ≤ 0.3 Sukar 

 

Hasil pengujian tingkat kesukaran soal uji coba secara ringkas 

disajikan dalam tabel berikut: 

TABEL III.6 

HASIL TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA 

No. Item Tingkat Kesukaran Kriteria 

1 0.58 Sedang 

2 0.48 Sedang 

3 0.57 Sedang 

5 0.64 Sedang 

6 0.41 Sedang 

7 0.4 Sedang 

8 0,6 Sedang 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan tingkat kesukaran soal, 

diperoleh delapan soal dengan kriteria sedang,. Secara rinci, 

perhitungan tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada lampiran H. 

                                                             
16

 Ali Hamzah, Evaluasi Pembelajaran Matematika. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2014, hlm 246. 
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d. Reliabilitas Tes 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketepatan 

instrumen atau ketetapan siswa atas ketelitian alat evaluasi, dan 

mengetahui sampai sejauh mana tes tersebut dapat dipercaya 

kebenarannya. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari tes dapat 

menggunakan rumus alpha  sebagai berikut: 

r11 = (
 

   
) ( 1- 

∑  

  
) 

Keterangan: 

r11 : nilai reliabilitas 

𝑠   : varian total  

∑𝑠   : jumlah varian skor tiap-tiap item 

𝑘  : jumlah item 

Adapun langkah-langkah proses perhitungan reliabilitas 

dengan menggunakan rumus alpha adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑆 =
∑𝑋 

 −
(∑𝑋 )

 

𝑁
𝑁

 

2) Menjumlahkan varians semua item dengan rumus: 

∑𝑆𝑖 = 𝑆 + 𝑆 + 𝑆 + 𝑆 +⋯+ 𝑆  
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3) Menghitung varians total dengan rumus: 

𝑆 =
∑𝑋 

 −
(∑𝑋 )

 

𝑁
𝑁

 

4) Masukkan nilai alpha dengan rumus: 17 

r11 = (
 

   
) ( 1- 

∑  

  
) 

Setelah dilakukan perhitungan reliabilitas soal uji coba 

pemahaman konsep matematis, diperoleh hasil 𝑟   yaitu 0.7119. 

Jika hasil 𝑟   ini dikonsultasikan dengan nilai tabel r product 

moment dengan dk = N-1 = 20-1 = 19, dengan taraf signifikan 5% 

maka diperoleh r tabel = 0.4560. Kaidah keputusan: 

Jika 𝑟   𝑟      berarti reliabel 

Jika  𝑟   𝑟       berarti tidak reliabel 

Setelah membandingkan 𝑟   = 0.7119 dengan rtabel = 0.4560 didapatkan bahwa 

𝑟   𝑟     . Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal uji coba pemahaman 

konsep matematis tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam menyusun soal posttest .Hasil perhitungan reliabilitas soal uji coba 

secara lengkap dapat dilihat pada lampiran H6. 

Berdasarkan soal uji coba instrumen ini sudah valid dan reliabel seluruh 

butirnya, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka 

pengumpulan data. 

 

                                                             
17

 Hartono, Op. cit.  hlm. 81-82. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan tes“t”. Tes “t” 

merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan signifikan (meyakinkan) dari dua buah mean sampel dari 

dua variabel yang dikomparatifkan.
18

 Sebelum melakukan analisis data 

dengan uji “t”, ada beberapa syarat yang harus dilakukan yaitu: 

1. Uji Normalitas 

Analisa uji normalitas digunakan untuk menguji asumsi bahwa 

distribusi sampling dari rata-rata sampel mendekati atau mengikuti 

normalitas populasi. Rumus yang digunakan dengan chi-kuadrat (X
2
) 

yaitu:
19

 

X
2
 = ∑

(     )
 

  
 

Keterangan: 

f0: frekuensi observasi 

fh : frekuensi harapan 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menguji 

normalitas menggunakan chi-kuadrat adalah: 

a. Mencari nilai terbesar, nilai terkecil, rentang, banyak kelas, dan 

panjang kelas untuk membuat tabulasi distribusi frekuensinya.  

b. Mencari nilai rata-rata (mean) dengan rumus 

𝑥 =  
∑𝑓𝑋 
𝑛

 

                                                             
18 Hartono, Op.cit, hlm 178. 
19 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, Alfa Beta, Bandung, 2012, hlm 193. 
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c. Mencari simpangan baku (standard deviasi) dengan rumus 

𝑠 = √
𝑛.∑𝑓𝑋 

   − (∑ 𝑓𝑋 ) 

𝑛 ( 𝑛 − 1 )
 

d. Mencari nilai Z-Score dengan rumus  

Z = 
             

 
 

e. mencari chi kuadrat hitung (X
2
hitung)  dengan rumus  

X
2
 = ∑

(     )
 

  
 

f. membandingkan X
2
 hitung dengan X

2
 tabel dengan kaidah keputusan: 

Data dikatakan normal apabila nilai X
2
hitung

 
≤X

2
tabel 

Data dikatan tidak normal apabila nilai X
2
hitung

 
> X

2
tabel. 

Jika kedua data mempunyai sebaran yang normal, kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan uji homogenitas. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil mempunyai varian yang sama atau tidak. Pengujian hipotesis 

dapat dilakukan menggunakan uji  f dengan rumus.
20

 

F = 
                

                
 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menguji 

homogenitas dengan uji f adalah: 

 

                                                             
20

 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru- Karyawan, dan Peneliti Pemula, Alfa 

Beta, Bandung, 2011, hlm 124. 
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a. Menghitung varians masing masing kelas dengan rumus: 

S𝐷𝑥 =  √
∑   

 
 −   (

∑  

 
)
 

 

Varians = S
2
 = (SDX)

2
 

b. Menghitung perbandingan varians kedua kelas dengan rumus: 

Fhitung =  
               

               
 

c. Bandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel, dengan kaidah keputusan: 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, berarti tidak homogen  

Jika Fhitung ≤ Ftabel berarti homogen. 

3. Analisis data 

Setelah data memenuhi syarat normal dan homogen, langkah 

selanjutnya baru dilakukan analisis data menggunakan uji “t”. adapun 

rumus dari uji “t” yaitu
21

: 

𝑡 = 
   −    

√(
𝑆𝐷 

√𝑁 − 1
)
 

 +  (
𝑆𝐷 

√𝑁 − 1
)
 
 

Keterangan: 

   : rata-rata kelas eksperimen 

    : rata-rata kelas kontrol 

𝑁 : banyaknya subjek 

𝑆𝐷  : standar deviasi kelas eksperimen 

𝑆𝐷  : standar deviasi kelas kontrol 

                                                             
21 Hartono, Op.cit., hlm. 208. 
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Hasil dari perhitungan uji “t” dengan menggunakan rumus diatas 

kemudian dibandingkan dengan t-tabel. Jika thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak. 

Sebaliknya, jika thitung≤ttabel, maka H0 diterima. 

 


