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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis peneliatan ini adalah Quasi Eksperimen (semi eksperimen)

dengan bentuk Nonquivalent Control Group Design karena pada

kenyataannya penelitian ini tidak dapat mengontrol sepenuhnya variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.1 Pada desain

ini, kelompok eksperimen maupun kontrol tidak di pilih secara random.

Kelompok eksperimen yaitu kelompok yang memperoleh perlakuan

strategi pembelajaran Quantum Teaching, sedangkan kelompok kontrol

yaitu kelompok yang tidak memperoleh perlakuan atau dengan

pembelajaran konvensional. Berikut gambaran tentang Nonquivalent

Control Group Design yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel III. 1
Rancangan Penelitian

Kelompok Pretest Perlakuan Postest
Eksperimen X

Kontrol

Keterangan:

= Tes		awal= Tes	akhir
1 Sugiyono, metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif,  dan R&D,

(Bandung : Alfabeta, 2012), h. 77.
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= Perlakuan pembelajaran matematika dengan strategi

pembelajaran Quantum Teaching.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 11 Januari sampai

dengan 11 pebruari 2014. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri

Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Negeri

Kuntu yang berjumlah 153 siswa dan terbagi dalam 7 kelas, Sampel yang

digunakan sebanyak 2 kelas, yaitu kelas eksperimen pada kelas VIII1 dan

kelas kontrol pada kelas VIII2. Pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu.2

D. 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

2 Ibid, h. 85.
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muncul dalam pembelajaran matematika menggunakan strategi

Quantun Teaching yang dilakukan setiap kali tatap muka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui sarana dan

prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru, serta data tentang

sekolah MTs Negeri Kuntu tahun ajaran 2013/2014 yang

diperoleh dari tata usaha.

3. Tes

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data hasil

belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terutama

pada pembelajaran matematika sebelum menggunakan strategi

Quantum Teaching yang diperoleh melalui lembaran tes yang

berbentuk tes uraian yang dilakukan pada awal pertemuan.

Sedangkan tentang kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa setelah menggunakan strategi Quantum

Teaching di proses melalui lembaran tes yang dilakukan pada

akhir pertemuan.

Untuk memperoleh tes yang baik maka diadakan uji

coba tes terhadap siswa. Uji coba tes yang akan dilakukan

terdiri dari:

a. Validitas Tes

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat

keandalan atau keshahihan (ketepatan) suatu alat ukur.
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Pengujian validitas dapat dilakukan dengan analisis faktor,

yaitu mengkorelasikan antara skor butir soal dengan skor

total dengan menggunakan rumus Pearson Product

Moment. Dengan menggunakan Microsoft Office Excel

2007, peneliti menghitung secara manual validitas

instrumen. Setelah diketahui koefisien korelasi (rxy), maka

langkah selanjutnya adalah mengonsultasikannya dengan

nilai r product moment table pada interval kepercayaan

95% dengan derajat kebebasan   n – 2.

Menurut Masrun yang dikutip oleh Sugiyono, “Item

yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor

soal) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item

tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya

syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah

jika rxy = 0,3”3. Hasil analisis validitas tes uji coba disajikan

pada tabel III.2

TABEL III. 2
ANALISIS VALIDITAS TES UJI COBA

Nomor
Soal rXY rtabel Keterangan

1 0,751 0,300 Valid

2 0,861 0,300 Valid

3 0,547 0,300 Valid

4 0,675 0,300 Valid

3 Ibid, h. 133-134.
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5 0,648 0,300 Valid

6 0,656 0,300 Valid

7 0,685 0,300 Valid

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa walaupun

koefisien korelasi (rxy) tiap butir soal berbeda namun tetap

lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rtabel. Dengan

demikian, semua butir soal dalam tes uji coba adalah valid.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran L.

b. Reliabilitas Tes

Untuk melakukan analisis reliabilitas tes dapat

digunakan rumus sebagai berikut.4

= kk − 1 1 − ∑
Dengan = ∑ ∑

, dan = ∑ ∑
Keterangan:

r11 = Nilai reliabilitas

Si = Varians skor tiap-tiap soal													∑ = Jumlah varians skor tiap-tiap soal

St = Varians total													∑ 						= Jumlah kuadrat soal Xi										 ∑ = Jumlah soal Xi dikuadratkan											∑ 							= Jumlah kuadrat X total											 ∑ = Jumlah X total dikuadratkan

K = Jumlah soal

4 Ibit, h.102-103
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N = Jumlah responden

Tabel III.3
Interpretasi Koefisien Korelasi

(Arikunto, 2001: 75)

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal secara

keseluruhan diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0.80

yang menunjukkan bahwa tes uji coba mempunyai

reliabilitas yang sangat tinggi. Perhitungan selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran K.

c. Daya Pembeda

Daya beda soal bertujuan untuk mengetahui

kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang

tergolong memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang

berkemampuan rendah.

Tabel III.4
Proporsi Daya Pembeda Soal

Daya Pembeda Kriteria≥ 0.40 Baik Sekali0.30 ≤ ≤ 0.39 Baik0.20 ≤ ≤ 0.29 Kurang Baik< 0.20 Jelek

Koefisien Korelasi Interpretasi
0,80 < r ≤ 1,00 Sangat Tinggi
0,60 < r < 0,80 Tinggi
0,40 < r ≤ 0,60 Sedang
0,20 < r ≤ 0,40 Rendah
0,00 < r ≤ 0,20 Sangat Rendah
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Daya pembeda untuk tes uji coba matematika

disajikan pada Tabel III.5.

TABEL III. 5
ANALISIS DAYA PEMBEDA TES UJI COBA

Nomor
Soal

Daya
Pembeda

Interpretasi

Daya Pembeda

1 0.51 Baik Sekali

2 0.68 Baik Sekali

3 0.3 Baik

4 0.47 Baik Sekali

5 0.32 Baik

6 0.38 Baik

7 0.45 Baik Sekali

Dari Tabel III.5 dapat disimpulkan bahwa dari tujuh

soal tes uji coba tersebut empat soal mempunyai tingkat

daya pembeda baik sekali dan tiga soal yang lainnya

mempunyai tingkat daya pembeda baik. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran N.

d. Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan

untuk menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam

kategori mudah, sedang atau sukar. Untuk menentukan
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tingkat kesukaran suatu soal dapat digunakan rumus sebagai

berikut:5

TK =
)( MinMak

Min

SSN

NS




Keterangan:

TK = Tingkat kesukaran∑ = Jumlah skor kelompok atas∑ = Jumlah skor kelompok bawah

N = Jumlah siswa pada kelompok atas dan

bawah																									 = Skor tertinggi																								 = Skor terendah

Tabel III.6
Kriteria Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat Kesukaran Kriteria≥ 0,70 Mudah0,30 ≤ < 0,70 Sedang< 0,30 Sukar

(Arikunto, 2001: 208)

Tingkat kesukaran soal diperoleh dengan menghitung

persentase siswa dalam menjawab butir soal dengan benar.

Semakin kecil persentase menunjukkan bahwa butir soal

5 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta,
2010), h. 208
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semakin sukar dan semakin besar persentase menunjukkan

bahwa butir soal semakin mudah. Tingkat kesukaran untuk tes

uji coba disajikan pada Tabel III.7.

TABEL III. 7
ANALISIS TINGKAT KESUKARAN TES UJI COBA

Nomor
Soal

Tingkat
Kesukaran

Interpretasi
Tingkat

Kesukaran

1 0.67 Sedang

2 0. 61 Sedang

3 0. 56 Sedang

4 0. 4 Sedang

5 0,41 Sedang

6 0. 71 Mudah

7 0. 56 Sedang

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak tujuh

soal tes uji coba matematika merupakan soal dengan kategori soal

sedang enam soal dan mudah satu soal. Perhitungan selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran N.

Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, daya

pembeda, dan tingkat kesukaran maka tes hasil belajar yang telah

diujicobakan dapat digunakan sebagai instrumen pada penelitian

ini.
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E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan tes “t”. Tes “t” merupakan salah satu uji statistik yang

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang

signifikan dari dua mean sampel (dua buah variabel yang

dikomparaktifkan). 6 Bentuk penyajian data yang dilakukan dalam

bentuk data interval. Ada dua syarat yang harus dilakukan sebelum

melakukan analisis data dengan test “t”, yaitu:

1. Uji Homogenitas

Uji homogenitas variansi dapat dilakukan dengan

menggunakan beberapa rumus, diantaranya: uji Harley, uji Cohran,

uji levene dan uji Bartlett.7

Pada penelitian ini, pengujian homogenitasnya diuji dengan

cara tes mengenai pelajaran sebelumnya. Pengujian homogenitas

dilakukan untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas control.

Pengujian homogenitas varians menggunakan uji Harley dengan

rumus:8

= 		
								 	diperoleh dari pembagian varians terbesar dan terkecil,

kemudian dibandingkan dengan . jika pada perhitungan data

6 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009), h. 278.

7 Agus Irianto, Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: Kencana,
2009), h.275

8 Ibid, h.276
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awal diperoleh 	 , maka sampel dikatakan

mempunyai varians yang sama atau homogen.

2. Uji Normalitas

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

harus diuji normalitasnya. Uji normalitas data dapat dilakukan

dengan berbagai cara, diantaranya: uji Kertas Peluang Normal, uji

Lillifors dan uji Chi- kuadrat.9

Pada penelitian ini dilakukan dengan uji Lillifors, dengan

ketentuan jika Lhitung < Ltabel maka data normal. Karena jumlah data

lebih 30 responden maka  Nilai Ltabel diperoleh dari tabel uji

Lillifors 10.

Sedangkan Lhitung adalah harga terbesar dari |F(Zi) – S(Zi)|,

dimana Zi dihitung dengan rumus angka normal baku :

Keterangan:

x  = rata-rata;

s = simpangan baku.

Nilai F(Zi) adalah luas daerah di bawah normal untuk Z

yang lebih kecil dari Zi. Sedangkan nilai S(Zi) adalah banyaknya

9 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 121.
10 Sudjana, Metode Statistika, Bandung : Tarsito, 2002, h. 466 - 467
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angka Z yang lebih kecil atau sama dengan Zi dibagi oleh

banyaknya data (n).

3. Test “t”

Setelah data postes diuji normalitasnya, selanjutnya untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan maka dilakukan dengan

uji beda melalui uji test t dengan rumus sebagai berikut :11

to =
	 	

√ 	 √
Keterangan:

	= Nilai rata-rata kelompok eksperimen	= Nilai rata-rata kelompok kontrol

= Standar deviasi kelompok eksperimen

= Standar deviasi kelompok kontrol				= Jumlah sampel

Cara memberi interpretasi uji statistik ini dilakukan

dengan mengambil keputusan dengan ketentuan :

a. Jika t0 ≥ ttabel maka hipotesis nihil (H0) ditolak, artinya

terdapat pengaruh yang signifikan dari strategi

pembelajaran Quantum Teaching Terhadap kemampuan

pemecahan masalah matematika Siswa Kelas VIII.

11Hartono, Statistk  Untuk  Penelitian, (Pekanbaru : Pustaka Pelajar), h. 206
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b. Jika t0 < ttabel maka H0 diterima, artinya tidak terdapat

pengaruh yang signifikan dari strategi pembelajaran

Quantum Teaching Terhadap kemampuan pemecahan

masalah matematika Siswa Kelas VIII.


