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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran

2014/2015 di kelas VII MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. Sedangkan,

pelaksanaannya dimulai pada tanggal 18 Mei sampai 4 juni 2014 di MTs Al-

Muttaqin Pekanbaru yang beralamat di Jalan HR. Subrantas KM. 13,5

Tampan, Pekanbaru.

B. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan strategi

metakognitif dan variabel terikatnya adalah kemampuan penalaran matematis.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Al-Muttaqin

Pekanbaru tahun pelajaran 2014/2015. Sampel dalam penelitian ini adalah

siswa kelas VII MTs Al-Muttaqin Pekanbaru. Pengambilan sampel ini

dilakukan dengan teknik Cluster Sampling. Teknik ini dipakai dikarenakan

tidak mungkin mengambil secara acak setiap individual anak dari setiap kelas.

Selain itu dikarenakan populasi atau sampel-sampel yang tersedia berupa unit-
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unit rumpun dalam populasi.1 Cluster sampling merupakan bagian dari

random sampling. Adapun yang dimaksud dengan random sampling adalah

metode pengambilan sampel dengan cara peneliti mencampur objek-objek

didalam populasi sehingga semua objek dianggap memiliki kesempatan yang

sama untuk diambil sebagai sampel. Pengambilan sampel didapatkan

berdasarkan pendataan dari guru yang mengajar dan diperkuat dengan

pemberian pretest. Hasil pretest yang baik bila nilai rata-rata kemampuan

kelas tidak berbeda secara signifikan dengan hasil pendataan awal.

Berdasarkan hal tersebut maka dari seluruh lokal kelas VII cukup diambil dua

lokal saja yang memiliki kemampuan sama untuk diteliti, yaitu satu lokal

untuk kelas eksperimen yang menerapkan strategi metakognitif dan satu lokal

untuk kelas kontrol yang menerapkan metode konvensional pada

pembelajaran matematika.

Sebelum melakukan pengambilan sampel dari keempat lokal tersebut,

dilakukan uji homogenitas empat lokal, yaitu VII.1, VII.2, VII.3, dan  VII.4

dengan menggunakan pretest. Secara rinci perhitungan menentukan sampel

menggunakan uji pretest disajikan pada lampiran E. Setelah dilakukan

pengujian homogenitas ternyata keempat lokal homogen. Peneliti mengambil

2 lokal secara acak, dan lokal yang peneliti pilih dalam penelitian ini yaitu

kelas VII.1 dan kelas VII.2. Dari nilai pretest kelas VII.1 dan VII.2 juga

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dengan uji F sebelum melakukan

uji t untuk melihat apakah data berdistribusi normal dan apakah ada perbedaan

1 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2012), hlm. 191
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atau tidak dalam kemampuan penalaran matematika siswa. Pengujian

normalitas, homogenitas, dan uji t dari sampel disajikan pada lampiran L,

lampiran M, dan lampiran N. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa nilai

thitung = 1,64. Hal ini berarti nilai thitung lebih kecil dibandingkan nilai ttabel =

2,042. Dengan demikian tidak ada perbedaan kemampuan penalaran

matematika antara siswa kelas VII.1 dan kelas VII.2. Berdasarkan hasil uji t

tersebut, dipilihlah kelas VII.1 sebagai kelas yang diberi perlakuan (kelas

eksperimen) dan VII.2 sebagai kelas kontrol.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah bagian dari desain quasi

eksperimen yaitu Non equivalent Control Group Design. Desain ini

membandingkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tetapi

pengambilan kelompok tidak dilakukan secara acak penuh.2 Pertama,

kelompok eksperimen yaitu kelompok yang memperoleh perlakuan yang

menggunakan strategi metakognitif. Kedua, kelompok kontrol yaitu kelompok

yang memperoleh perlakuan pembelajaran metematika secara konvensional.

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih dengan cara

cluster sampling, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal

adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Secara

rinci desain Non equivalent Control Group Design dapat dilihat pada tabel II

berikut:

2 Nana Syaodih Sukma Dinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2006), hlm. 207
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TABEL III. 1
RANCANGAN PENELITIAN

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest

KE O1 X O2

KK O3 O4

Sumber: Sugiyono, hlm. 79

Keterangan:

KE : Kelompok eksperimen

KK : Kelompok kontrol

O1.3 : Pretest (tes awal)

X : Perlakuan pembelajaran matematika menggunakan

strategi metakognitif

O2.4 : Posttest (tes akhir). O2 postest dengan perlakuan

pembelajaran matematika menggunakan strategi

metakognitif, dan O4 posttest dengan perlakuan

konvensional.
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E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data 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 melalui strategi metakognitif yang dilakukan setiap kali tatap

muka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi peneliti peroleh dari pihak-pihak terkait, untuk

mengetahui sejarah sekolah, kurikulum yang digunakan, keadaan guru dan

siswa, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut.

3. Tes

Tes adalah instrument atau alat untuk mengumpulkan data tentang

kemajuan subyek penelitian dengan cara pengukuran, misalnya untuk

mengukur kemampuan subyek penelitian dalam menguasai materi tertentu,

digunakan tes tertulis tentang materi pelajaran tersebut guna untuk

mengukur kemampuan subyek penelitian dalam menggunakan alat

tertentu, maka digunakan tes keterampilan menggunakan alat tersebut dan

lain sebagainya.3 Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pretest dan posttest yang berupa kemampuan penalaran matematis siswa.

3 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur Cet-1, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group: 2013), hlm. 263
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F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen, yaitu instrumen

pelaksanaan penelitian dan instrumen pengumpulan data.

1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) merupakan salah satu

komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan proses

pembelajaran, karena tanpa adanya RPP maka pembelajaran tidak akan

terarah. Selain itu, RPP juga menentukan keberhasilan implementasi

pendekatan dan model pembelajaran. RPP berisi indikator, materi,

model pembelajaran, dan langkah-langkah pada proses pembelajaran.

Pengambilan materi pada penelitian ini dipilih dengan pertimbangan

bahwa materi tersebut bisa dilakukan dengan strategi metakognitif dan

dipelajari bertepatan saat melakukan penelitian ini.

b. Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS merupakan lembar kerja yang diberikan oleh guru yang

berisi permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya. Pembahasan

LKS dilakukan dengan bimbingan guru.
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2. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Tes Kemampuan Penalaran Matematika

Tes merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur

kemampuan siswa dalam pembelajaran yang sifatnya lebih resmi bila

dibandingkan alat-alat lain.4 Tes diberikan dalam bentuk soal yang

berisi soal-soal tentang kemampuan penalaran dan penilaiannya

berdasarkan indikator dari kemampuan penalaran. Sebelum soal-soal

pretest dan posttes diujikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol,

terlebih dahulu diujikan pada kelas selain kelas eksperimen dan kelas

kontrol untuk melihat validitas, reliabilitas soal, tingkat kesukaran

soal, dan daya beda. Senada dengan pernyataan arikunto bahwa

instrumen yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan

diantaranya yaitu checking validitas, reliabilitas dan melakukan

analisis soal (item analysis).5

1) Validitas Butir Soal

Berkaitan dengan pengujian validitas instrument, sugiono

menyatakan bahwa instrument yang valid berarti alat ukur yang

digunakan untuk mendapat data (mengukur) itu valid. Valid berarti

4 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 55
5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara,

2013), hlm. 220
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instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur.6

Untuk menentukan koefesien korelasi tersebut digunakan

rumus korelasi Product Moment Pearson sebagai berikut:7

= 	∑ − (∑ )(∑ )[ ∑ − (∑ ) ][ ∑ − (∑ )
Keterangan:

: Angka indeks korelasi “r” Product Moment∑ : Jumlah seluruh skor X∑ : Jumlah seluruh skor Y∑ : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y

: Jumlah responden

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus:8

= 	 √ − 2√1 −
Distribusi (tabel t) untuk = 0,05 dan derajat kebebasan (dk =

n-2) dengan keputusan:

Jika ≥ maka valid

Jika ≤ maka tidak valid

6Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)
Cet-17, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 173

7 Hartono, Statistika Untuk Penelitian Cet-V, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm.
84

8 Ikbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm.
96
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Jika intrumen penelitian itu valid, maka dilihat kriteria

penafsiran yang digunakan untuk menentukan validitas butir soal

adalah:

TABEL III.2
KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL

Besarnya r Interpretasi
0.80 < r ≤ 1,00 sangat tinggi
0.60 < r ≤ 0,79 Tinggi
0.40 < r ≤ 0,59 cukup tinggi
0.20 < r ≤ 0.39 Cukup
0.00 < r ≤ 0,19 sangat rendah

Sumber: Riduwan, hlm.98
TABEL III. 3

No.
Item
Soal

Koefisien
korelasi

r

Harga
t

Harga
t Keputusan

1 0,135 0,609 1,725 Tidak Valid
2 0,414 2,033 1,725 Valid
3 0,381 1,843 1,725 Valid
4 0,756 5,168 1,725 Valid
5 0,525 2,759 1,725 Valid
6 0,501 2,713 1,725 Valid
7 0,585 3,225 1,725 Valid

Dari hasil uji coba instrumen penelitian yaitu 7 butir item

soal, 6 soal tersebut dinyatakan valid dan satu dinyatakan tidak

valid. Dari 6 soal yang valid dapat digunakan untuk mengukur

pemahaman penalaran matematika siswa pada pritest.
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2) Reliabilitas Tes

Reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat

evaluasi, sejauh mana tes atau alat tersebut dapat dipercaya

kebenaranya. Reliabilitas tes adalah ketepatan alat tes dalam

menilai apa yang dinilainya.9 Untuk menghitung reliabilitas tes ini

digunakan rumus alpha dengan rumus:10

= − 1 1 − ∑
Keterangan :

: Reliabilitas∑ : Jumlah varians tiap-tiap item

: Varians total

: Jumlah Item

Langkah-langkah dalam mencari nilai reliabilitas dengan

metode Apha adalah sebagai berikut:

a) Menghitung varians skor tiap-tiap item

= ∑ 	–	(∑ )
Keterangan :

: Varians skor tiap-tiap ite

: Jumlah kuadrat item(∑ ) : Jumlah item dikuadratkan

9 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009), hlm. 16

10 Hartono, Metodologi Penelitian Cet-1, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), hlm. 82
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N : Jumlah responden

b) Menghitung varians semua item= + 	 + + 	…
Keterangan:∑ : Jumlah varians semua item+ 	 + + 	… : Varians ke 1, 2, 3 dst

c) Menghitung varians total

= ∑ 	− 	 (∑ )
Keterangan:

: Varians total∑ : Jumlah kuadrat X total(∑ ) : Jumlah item X total dikuadratkan

N : Jumlah responden

d) Masukan nilai alpha dengan rumus:

= nn − 	1		 1 − 	SS
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Adapun interpretasi besarnya koefisien korelasi adalah

sebagai berikut:

TABEL III.4
INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI

Reliabelitas Evaluasi
0.80 < r ≤ 1,00 sangat tinggi
0.60 < r ≤ 0,80 Tinggi
0.40 < r ≤ 0,60 cukup tinggi
0.20 < r ≤ 0.40 Cukup

r ≤ 0,20 sangat rendah
Sumber : Mas’ud zen dan Darto, hlm. 83

Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil 11r yaitu 0,568.

Hasil 11r ini dikonsultasikan dengan nilai tabel r Product Moment

dengan dk = N – 1 = 28 – 1 = 27, signifikansi 5%, maka diperoleh= 0,423. Keputusan dengan membandingkan 	dengan

.

Kaidah keputusan jika :

Jika ≥ . Berarti reliabel

Jika < . Berarti tidak reliable

Setelah membandingkan = 0,568 dengan = 0,423
didapatkan 11r > tabelr , maka dapat disimpulkan bahwa instrumen

yang diujicobakan adalah reliabel, sehingga instrumen tersebut bisa

digunakan untuk diujikan kepada kelas eksperimen dan kelas

kontrol.
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3) Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan

untuk menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam kategori

mudah, sedang atau sukar. Untuk mengetahui indeks kesukaran

dapat digunakan rumus:

TK =
	 ( )( 	 )

Keterangan:

TK : Tingkat Kesukaran Soal

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran

sering diklarifikasikan sebagai berikut:

TABEL III.5
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL

Indeks Kesukaran Kriteria
TK ≥ 0.70 Mudah

0,40 < TK< 0,70 Sedang
TK ≤ 0,39 Sukar

Sumber : Suharsimi Arikunto, hlm. 114

TABEL III. 6
HASIL PENGUJIAN TINGKAT KESUKARAN SOAL

Nomor Butir Soal Angka Indek
Kesukaran Item (TK)

Interpretasi

1 0,590 Sedang
2 0,523 Sedang
3 0,523 Sedang
4 0,614 Sedang
5 0,682 Sedang
6 0,682 Sedang
7 0,341 Sukar
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4) Daya Pembeda Soal

Daya pembeda tes soal adalah bagaimana kemampuan butir

soal itu untuk membedakan siswa yang memiliki kemampuan

tinggi dan kemampuan rendah. Butir soal yang memiliki daya

positif dan tinggi berarti butir tersebut dapat membedakan dengan

baik siswa kelompok atas dengan kelompok bawah.11 Daya

pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan

rumus:

DP = ( 	 )
Keterangan :

DP : Daya pembeda

SA : Jumlah skor atas

SB : Jumlah skor bawah

T : Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

: Skor maksimum, : Skor minimum

Klasifikasi daya pembeda sebagai berikut:

TABEL III.7
KRITERIA DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Item Kriteria
DP ≥ 0,40 Baiksekali

0,30 ≤ DP ≤ 0,39 Baik
0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Kurang sekali

DP < 0,20 Kurang
Sumber: Suharsimi Arikunto (1986: 218)

11 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar Cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 102
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TABEL III. 8
HASIL PENGUJIAN DAYA PEMBEDA SOAL

Nomor
butir soal

Besarnya DP Interpretasi

1 0,000 Kurang
2 0,045 Kurang

3 0,363 Baik
4 0,000 Kurang
5 0,151 Kurang
6 0,136 Kurang
7 0,409 Baik sekali

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tujuh  soal

tes kemampuan penalaran tersebut satu soal mempunyai daya

pembeda dengan krietria baik sekali, satu soal mempunyai daya

beda kriteria baik, lima soal mempunyai daya beda kurang.

5) Penyusunan Perangkat Tes Akhir

Setelah dilakukan analisis soal uji coba, selanjutnya

dilakukan penyeleksian soal. Berdasarkan hasil analisis validitas,

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda maka dari 6 soal

tes pemahaman penalaran yang telah diujicobakan, yaitu soal

nomor 2,3,4,5,6 dan 7 dapat digunakan sebagai instrumen pada

penelitian ini. Untuk lebih jelasnya keseluruhan bagaimana

perhitungan validitas soal uji coba, Uji Reliabilitas tes, analisis

daya pembeda soal, dan analisis tingkat kesukaan soal.
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TABEL III. 9

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan menggunakan lembar

pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk mengamati aktivitas guru

dan siswa selama proses pembelajaran dengan cara mengisi lembar

pengamatan yang telah disediakan untuk setiap kali tatap muka. Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan menggunakan

lembar pengamatan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam

pembelajaran matematika menggunakan strategi metakognitif yang

dilakukan setiap kali tatap muka. Lembar observasi guru dan siswa

dapat dilihat pada lampiran U dan V.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah,

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

Muttaqin Pekanbaru serta data tentang hasil belajar matematika siswa

yang diperoleh secara langsung dari guru bidang studi matematika.

Soal reliabelitas
tes

tingkat
kesukaran

daya
pembeda

1 0,135 0,590 0,000

2 0,414 0,523 0,045

3 0,381 0,523 0,363

4 0,756 0,614 0,000

5 0,525 0,682 0,151

6 0,501 0,682 0,136

7 0,585 0,341 0,409
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G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah test

“t”. test “t” merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan dua buah mean sampel

(dua buah variabel yang dikomparatifkan). 12Sebelum melakukan analisis data

dengan tes “t”, ada syarat yang dilakukan yaitu:

1. Analisis Tahap Awal

Sebelum sampel diberi perlakuan, maka nilai pretest perlu

dianalisis terlebih dahulu melalui uji normalitas dan uji homogenitas. Hal

ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel berasal

dari kondisi awal yang sama.

a. Uji Normalitas

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

harus diuji normalitasnya dengan chi kuadrat, maka rumus yang

digunakan adalah:13

= ∑( − )
Keterangan:

: Frekuensi observasi

: Frekuensi harapan

12 Ibid, hlm. 178
13 Subana, Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.176
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Menentukan 	 dengan dk = k – 1 dan taraf sifnifikan 0,05.

Kaidah Keputusan :

Jika, 	 ≥ 	 , berarti Distribusi Data Tidak Normal

Jika, 	 ≤ 	 , berarti Data Berdistribusi Normal

Setelah dilakukan perhitungan data awal, untuk kelas eksperimen

diperoleh nilai 	 = 5,31 dan 	 = 11,070. Ternyata 5,31 ≤
11,070 atau 	 ≤ 	 . Dapat disimpulkan data awal kelas

eksperimen berdistribusi normal.

Untuk kelas kontrol diperoleh nilai 	 = 4,52 dan 	 =

11,070. Ternyata 4,52 ≤ 	11,070 atau 	 ≤ 	 . Dapat

disimpulkan data awal kelas kontrol berdistribusi normal. Secara

rincian perhitungan uji normalitas data awal disajikan pada lampiran L.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan

untuk melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pengujian

homogenitas data yang dipeneliti adalah dari hasil posttest yang yang

diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Homogenitas

pada penelitian ini menggunakan uji F dengan rumus:14

= 		
Menentukan dengan dk pembilang = n – 1 dan dk

penyebut = n – 1 dengan taraf signifikan 0,05.

14 Sudjana, Metoda Statistik, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 250
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Kemudian hasilnya dibandingkan dengan . Apabila

perhitungan diperoleh h ≤ 	 t, maka sampel dikatakan mempunyai

varians yang sama atau homogen.

Kaidah Keputusan :

Jika, ≥ , berarti Tidak Homogen

Jika, ≤ 	 , berarti Homogen

Setelah dilakukan perhitungan didapat varians terbesar 124,57

dan varians terkecil 92,74 diperoleh nilai = 1,34 dan nilai	= 1,82. Ternyata 1,34 ≤ 1,82 atau ≤ 	 , maka

varians-varians homogen. Secara rinci perhitungan uji F data awal

disajikan pada lampiran M

c. Uji “t”

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan rata-rata kemampuan antara kelas eksperimen dengan kelas

kontrol. Karena dalam penelitian ini menggunakan sampel lebih dari

30, maka rumus yang digunakan adalah rumus “t” dan uji hipotesisnya

yaitu:15

1) Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian

hipotesis menggunakan uji “t” dengan rumus:

= −(√ ) + (√ )
15 Ibid. hlm. 208



50

Keterangan:	 : Mean variabel X	 : Mean variabel Y	 : Standar deviasi variabel X	 : Standar deviasi variabel Y	 : Jumlah sampel

2) Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki varians yang

homogen, maka pengujian hipotesis  menggunakan uji-t’, dengan

rumus:16

′ = −+
Keterangan:	 : Mean kelas eksperimen	 : Mean kelas control	 : Variansi kelas eksperimen	 : Variansi kelas control	 : Sampel kelas ekperimen	 : Sampel kelas control

16 Ibid. hlm. 153
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3) Jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis

menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu menggunakan uji

Mann-Whitny U, yaitu:17

= + 	 ( − 1)2 −
dan = + 	 ( − 1)2 −
Keterangan:

= Jumlah peringkat 1

= Jumlah peringkat 2

= Jumlah rangking pada

= Jumlah rangking pada

Setelah dilakukan uji hipotesis maka dapat disimpulkan dengan

ketentuan:

a. Apabila ≥ , maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya ada

perbedaan penalaran matematis siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru

yang belajar menggunakan strategi metakognitif dengan siswa yang

belajar menggunakan pembelajaran konvensional.

b. Apabila < , maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya

tidak ada perbedaan penalaran matematis siswa MTs Al-Muttaqin

Pekanbaru yang belajar menggunakan strategi metakognitif dengan

siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional.

Setelah dilakukan perhitungan perbandingkan  thitung dengan  ttabel

17 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 153
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Perolehan thitung = 1,64 berarti kecil thitung dibandingkan ttabel pada taraf

signifikan 5% adalah 1,64 < 2,042 atau thitung <  ttabel , maka H0 diterima

dan  Ha ditolak.

2. Analisis Tahap Akhir

Analisis tahap akhir merupakan analisis untuk menguji hipotesis

penelitian menggunakan uji persamaan dua rata-rata setelah kedua sampel

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

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

harus diuji normalitasnya dengan chi kuadrat, maka rumus yang

digunakan adalah:18

= ∑( − )
Keterangan:

: Frekuensi observasi

: Frekuensi harapan

Menentukan 	 dengan dk = k – 1 dan taraf sifnifikan 0,05.

18 Subana, Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.176
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Kaidah Keputusan :

Jika, 	 ≥ 	 , berarti Distribusi Data Tidak Normal

Jika, 	 ≤ 	 , berarti Data Berdistribusi Normal

Setelah dilakukan perhitungan data awal, untuk kelas eksperimen

diperoleh nilai 	 = 1,39 dan 	 = 11,070. Ternyata 1,39 ≤
11,070 atau 	 ≤ 	 . Dapat disimpulkan data awal kelas

eksperimen berdistribusi normal.

Untuk kelas kontrol diperoleh nilai 	 = 5,68 dan 	 =

11,070. Ternyata 5,68 ≤ 	11,070 atau 	 ≤ 	 . Dapat

disimpulkan data awal kelas kontrol berdistribusi normal. Secara

rincian perhitungan uji normalitas data awal disajikan pada lampiran L.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan

untuk melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pengujian

homogenitas data yang dipeneliti adalah dari hasil posttest yang yang

diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Homogenitas

pada penelitian ini menggunakan uji F dengan rumus:19

= 		
Menentukan dengan dk pembilang = n – 1 dan dk

penyebut = n – 1 dengan taraf signifikan 0,05.

19 Sudjana, Metoda Statistik, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 250
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Kemudian hasilnya dibandingkan dengan . Apabila

perhitungan diperoleh h ≤ 	 t, maka sampel dikatakan mempunyai

varians yang sama atau homogen.

Kaidah Keputusan :

Jika, ≥ , berarti Tidak Homogen

Jika, ≤ 	 , berarti Homogen

Setelah dilakukan perhitungan didapat varians terbesar 400,17

dan varians terkecil 225,70 diperoleh nilai = 1,77 dan nilai	= 1,80. Ternyata 1,77 ≤ 1,80 atau ≤ 	 , maka

varians-varians homogen. Secara rinci perhitungan uji F data awal

disajikan pada lampiran M.

c. Uji “t”

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan rata-rata kemampuan antara kelas eksperimen dengan kelas

kontrol. Karena dalam penelitian ini menggunakan sampel lebih dari

30, maka rumus yang digunakan adalah rumus “t” dan uji hipotesisnya

yaitu:20

1) Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian

hipotesis menggunakan uji “t” dengan rumus:

= −(√ ) + (√ )
20 Ibid. hlm. 208
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Keterangan:	 : Mean variabel X	 : Mean variabel Y	 : Standar deviasi variabel X	 : Standar deviasi variabel Y	 : Jumlah sampel

2) Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki varians yang

homogen, maka pengujian hipotesis  menggunakan uji-t’, dengan

rumus:21

′ = −+
Keterangan:	 : Mean kelas eksperimen	 : Mean kelas kontrol	 : Variansi kelas eksperimen	 : Variansi kelas kontrol	 : Sampel kelas ekperimen	 : Sampel kelas kontrol

3) Jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis

menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu menggunakan uji

Mann-Whitny U, yaitu:22

21 Ibid. hlm. 153
22 Ibid hlm. 173
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= + 	 ( − 1)2 −
dan = + 	 ( − 1)2 −
Keterangan:

= Jumlah peringkat 1

= Jumlah peringkat 2

= Jumlah rangking pada

= Jumlah rangking pada

Setelah dilakukan uji hipotesis maka dapat disimpulkan

dengan ketentuan:

1) Apabila ≥ , maka Ha diterima dan H0 ditolak,

artinya ada perbedaan penalaran matematis siswa MTs Al-

Muttaqin Pekanbaru yang belajar menggunakan strategi

metakognitif dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran konvensional.

2) Apabila < , maka Ha ditolak dan H0 diterima,

artinya tidak ada perbedaan penalaran matematis siswa MTs

Al-Muttaqin Pekanbaru yang belajar menggunakan strategi

metakognitif dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran konvensional.

Setelah dilakukan perhitungan perbandingkan  thitung dengan

ttabel. Diperolehan thitung = 3,90 berarti kecil thitung dibandingkan ttabel
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pada taraf signifikan 5% adalah 3,90 ≥ 2,042 atau thitung ≥  ttabel ,

maka Ha diterima dan  H0 ditolak.


