
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen. Tujuan

Penelitian quasi eksperimen adalah untuk memperoleh informasi yang

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen

yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol

semua variabel yang relevan 1 .Terdapat dua kelompok yaitu kelompok

eksperimen yang akan memperoleh pengajaran dengan metode resitasi dalam

model  pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR), dan kelompok

kontrol yang mendapat pengajaran konvensional. Dua kelompok tersebut

diberikan prites dan postes.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Nonequivalent

Control Group Design. Desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol

dibandingkan meskipun kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa

melalui randomisasi. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih

secara Sampling acak tidak penuh pemilihan acak dilakukan pada kelas

eksperimen dan kontrol setelah diketahui kedua kelas itu memiliki kemampuan

yang sama.

1 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h.92
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Bagan. III. 1

The Nonequivalent Control Group Design

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MA Ummatan Wasathan Pesantren

Teknologi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas alasan bahwa persoalan

yang dikaji penulis ada di lokasi ini dan lokasi terjangkau oleh peneliti. Dan

dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa MA Ummatan

Wasathan Pesantren Teknologi riau tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 126

orang siswa yang dibagi ke dalam enam kelas.

Nonequivalent Control Group Design

O1 X  O2

O1 O2

X    = Perlakuan

O1 =  Pretes

O2 =  Postes
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2. Sampel

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa

kelas X dengan menggunakan sampel penuh. Dari kelas XA sebagai kelas

eksperimen yang akan diterapkan model Auditory Intellectually Repetition

dan kelas XB sebagai kelas kontrol dengan menggunkan pembelajaran

konvensional.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis data

Jenis data yang diperoleh selama penelitian ini meliputi data kuantitatif

yaitu data mengenai pemahaman konsep siswa dan data kualitatif yaitu data

yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara peneliti

dengan guru bidang studi matematika siswa MA Ummatan Wasathan

Pesantren Teknologi Riau.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari pihak-pihak sekolah terkait, seperti

kepala sekolah untuk memperoleh data tentang sejarah dan

perkembangan sekolah, tata usaha untuk memperoleh data-data sarana

dan prasarana sekolah, keadaan siswa dan  guru serta masalah-masalah

yang berhubungan dengan administrasi sekolah yaitu berupa arsip dan
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tabel-tabel yang didapat dari kantor Tata Usaha MA Ummatan

Wasathan Pesantren Teknologi Riau.

b) Observasi

Penulis melakukan observasi dengan memakai lembar

observasi yang telah disediakan. Pengamatan ini dilaksanakan oleh

peneliti dan dibantu seorang observer yang merupakan guru di sekolah

tersebut untuk mengamati kegiatan yang dilakukan peneliti dan siswa

saat pembelajaran berlangsung.

c) Tes

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada

kelas eksperimen dan kelas kontrol terutama pada pemahaman konsep

matematika siswa. Pengambilan data pada kelas eksperimen akan

diambil pada hasil belajar siswa dalam aspek pemahaman konsep

setelah menggunakan model Auditory Intellectually Repetition,

sedangkan Pengambilan data pada kelas kontrol akan diambil pada hasil

belajar siswa dalam aspek pemahaman konsep tanpa menggunakan

model Auditory Intellectually Repetition.

Tes pemahaman konsep yang diperlukan dalam penelitian ini

adalah tes tentang pemahaman konsep matematika siswa selama proses

pembelajaran yaitu pemahaman konsep siswa selama proses dengan



33

pemberian perlakuan dan tanpa pemberian perlakuan. Untuk

memperoleh soal-soal tes yang baik sebagai alat pengumpulan data pada

penelitian ini, maka penulis melakukan uji coba tes. Uji coba tes ini

dilakukan pada siswa kelas XI IPA MA Ummatan Wasathan PPTR.

Soal-soal yang diuji cobakan tersebut bertujuan untuk mengetahui daya

pembeda soal, tingkat kesukaran soal, dan reliabilitas soal.

1) Validitas Tes

Pengujian yang dijgunakan pada penelitian ini adalah validitas

isi (content validity). Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang

telah diajarkan.2 Oleh karna itu,  tes yang dibuat penulis gunakan

dikonsultasi sengan guru mata pelajaran matematika yang mengajar

di MA Ummatan wasatha PPTR.

Untuk menentukan koefisien korelasi tersebut digunakan

rumus korelasi Product Moment Pearson sebagai berikut3 :
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Keterangan :

r  :  Koefisien validitas x  :  Skor item

2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 182
3 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula, Alfabeta,

Bandung , 2010, h. 98.
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n  :  Banyaknya siswa y  :  Skor total

Jika instrumen  itu valid, maka kriteria yang digunakan

untuk menentukan validitas butir soal adalah:

TABEL III. 1
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 Rendah
0,00 < r < 0,19 Sangat rendah

Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh koefisien

validitasnya. Dari hasil validitas butir soal tersebut, semua soal dipakai

karena validitasnya tidak ada yang rendah. Dengan demikian soal

tersebut dapat diterima sebagai soal dalam penelitian ini. Hasil

perhitungan selengkapnya dapat diihat pada lampiran H hlm.138 .

Adapun hasil pengujian validitas disajikan pada tabel III. 2

TABEL III. 2
ANALISIS VALIDITAS BUTIR SOAL

No.
Item
soal

Koefisien
Korelasi Harga Harga

Keputusan Interpretasi

1 0,61 3,29 2,10 Valid Tinggi
2 0,49 2,38 2,10 Valid Cukup tinggi
3 0,55 2,79 2,10 Valid Cukup tinggi

4 0,85 6,85
2,10

Valid
Sangat
Tinggi

5 0,75 4,81 2,10 Valid Tinggi
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2) Reliabilitas Tes

Reliabilitas atau keterandalan suatu tes merupakan

keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan,

bahwa suatu instrument evaluasi mampu memberikan hasil yang

tepat. Keterandalan dapat diartikan sebagai tingkat kepercayaan

keajegan (konsistensi) hasil evaluasi yang diperoleh dari suatu

instrument evaluasi.4

Untuk menghitung reliabilitas tes ini digunakan metode

alpha cronbach. metode alpha cronbach digunakan untuk ketika

pengukuran tes sikap yang mempunyai item pilihan ganda atau

dalam bentuk esai. Penerapan alpha cronbach misalkan

menentukan variasi semua sekor 1-5 tergantung Option yang dipilih

ata u tes esai dengan angka yang berbeda diberikan untuk setiap

jawaban.5 Karena soal  peneliti berupa soal uraian maka dipakai

metode alpha cronbach dengan rumus :6

= ∑ − ∑
= ∑ − ∑

4 Dr. Aunurrahman, .  Belajar dan Pembelajaran,. Bandung: Alfabeta, 2010. h.
218

5 Sukardi.Metodologi penelitian Pendidikan. Jakarta :Bumi Aksara. 2011. hlm
133

6 Riduan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula,
Bandung: Alfabeta,2010,. hlm.114
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= 1 − ∑
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 soa l

N = Jumlah siswa

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi,

sedang, atau rendah dapat dilihat ditabel berikut:7

TABEL III. 3
PROPORSI RELIABILITAS TES

Reliabilitas Evaluasi
0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi
0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi
0,40 < r11 ≤ 0,60 Sedang
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat rendah

7 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h. 109
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Jika hasil r11 ini dikonsultasikan dengan nilai Tabel r Product

Moment dengan dk = N – 1 = 20 – 1 = 19, signifikansi 5%, maka diperoleh

= 0.456. Keputusan dengan membandingkan r11 dengan rtabel

Kaidah keputusan : Jika > berarti Reliabel dan 		 <
berarti Tidak Reliabel. Hasil uji reliabilitas yang peneliti lakukan diperoleh

nilai = 0.65 dan lebih besar dari = 0.456 maka data tersebut

Reliabel. Perhitungan uji reliabilitas ini dapat dilihat pada Lampiran I

hlm.149.

3) Daya Beda

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan

kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Untuk menghitung indeks

daya pembeda caranya yaitu data diurutkan dari nilai tertinggi sampai

terendah, kemudian diambil 50% dari kelompok yang mendapat nilai

tinggi dan 50% dari kelompok yang mendapat nilai rendah. Menentukan

daya pembeda soal dengan rumus:

= ∑ − ∑12 −
Keterangan :

DP = Daya Pembeda

∑ = Jumlah Skor Kelompok Atas
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∑ = Jumlah Skor Kelompok Bawah

= Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

= Skor tertinggi yang diperoleh untuk menjawab dengan benar satu

soal

= Skor terendah yang diperoleh untuk menjawab dengan benar satu

soal.8

Tabel. III. 4
Proporsi Daya Pembeda Soal

Daya Pembeda Evaluasi

DP ≥ 0,40 Baik sekali

0,30 ≤ DP < 0,40 Baik

0,20 ≤ DP < 0,30 Kurang baik

DP < 0,20 Jelek
Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh Hasil pengujian daya

pembeda soal dapat dilihat pada lampiran J hal. 153. Adapun hasil

pengujian daya pembeda disajikan pada tabel III.5

TABEL III. 5
ANALISIS DAYA PEMBEDA SOAL

No
Soal Indek Diskriminan Kriteria Daya Pembeda

1 0,325 Baik
2 0,30 Baik
3 0,30 Baik
4 0,4778 Baik
5 0,3750 Baik

8Sumarna Surapranata. Analisis Validitas, Realiabilitas dan Interpretasi Hasil Tes.Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2006 .  hlm. 40.
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4) 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:

= + −−
Keterangan:

TK = Tingkat Kesukaran Soal

SA = Jumlah skor atas

SB = Jumlah skor bawah

T = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

Smax = Skor maksimum

Smin = Skor minimum

Tabel. III. 6
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL
Tingkat Kesukaran Kriteria≥ 0,70 Mudah0,39 ≤ < 0,70 Sedang< 0,39 Sukar
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Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh Hasil pengujian

tingkat kesukaran dapat dilihat pada lampiran J hlm 153 . Adapun hasil

pengujian tingkat kesukaran disajikan pada tabel III.7

TABEL III. 7
ANALISIS TINGKAT KESUKARAN SOAL

No Soal Indeks tingkat kesukaran Kriteria
1 0,8125 Mudah
2 0,85 Mudah
3 0,675 Sedang
4 0,6277 Sedang
5 0,575 Sedang

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistic

inferensial

1. Analisis Tahap Awal

Sebelum sampel diberi perlakuan, maka perlu dianalisis dahulu melalui

uji normalitas dan uji homogenitas. Tujuannya untuk 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
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normal maka populasi juga berdistribusi normal, sehingga kesimpulan

berdasarkan teori berlaku.

Penelitian ini, untuk menguji normalitas data menggunakan rumus “chi

kuadrat” yaitu:9

= 	 ( − )
Keterangan:

fo = Frekuensi observasi

fh = Frekuensi harapan

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

Kaidah Keputusan :

Jika, 	χ > 	χ , berarti data Distribusi Tidak Normal

Jika, 	χ ≤ 	χ , berarti data distribusi normal.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran P hlm.173.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan suatu uji statistik yang dilakukan untuk

mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama

atau tidak. Uji homogenitas yang akan digunakan pada penelitian ini adalah

uji Bartlet, yaitu:10

9 Riduwan, Dasar-Dasar Statistik, Op.Cit,  h. 187.
10 Ibid., h. 186.
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F	hitung = 	Varian	besarVarian	kecil
Menentukan F dengan dk pembilang = n – 1 dan dk penyebut = n – 1

dengan taraf sifnifikan 0,05.

Kaidah Keputusan :

Jika, F > F , berarti Tidak Homogen

Jika, F ≤ F , berarti Homogen

Perhitungan selengkapna dapat dilihat pada Lampiran Q hlm.162.

Data yang diperoleh peneliti berdistribusi normal dan homogen, maka

dilanjutkan pengujian hipotesis dengan rumus uji-t.

t = M − MSD√N − 1 + SD√N − 1
Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N     = Jumlah Sampel
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TABEL III. 8
TES “T” PRITES	5% Keterangan

0,23 2,02 diterima

Berdasarkan tabel III.11 diperoleh bahwa nilai thitung = 0,23 . Hal ini

berarti nilai thitung lebih kecil dibandingkan nilai ttabel pada taraf signifikan

5% (0,23 < 		2,20	 ), dengan demikian H0 diterima. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran R hlm 187.

2. Analisis Tahap Akhir

a. Uji Hipotesis

Pada analisis tahap akhir ini merupakan analisis untuk menguji

hipotesis penelitian menggunakan uji persamaan dua rata-rata setelah kedua

sampel diberi perlakuan yang berbeda. Hasil tes akhir ini akan diperoleh data

yang digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. Analisis

hipotesis menggunakan skor nilai tes berdasarkan indikator kemampuan

pemahaman konsep matematika dengan pembelajaran menggunakan model

pembelajara Auditory Intellectually Repetition.

Sebelum uji persamaan dua rata-rata terlebih dahulu dilakukan

pengujian prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas.
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1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua

kelompok sampel, yang menggunakan model pembelajara Auditory

Intellectually Repetition dan konvensional berdistribusi normal atau

tidak?.

Kedua data yang dianalisis berdistribusi normal, maka dilanjutkan

dengan uji parametrik yaitu uji homogenitas varians.

2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan peneliti untuk mengetahui apakah

kedua kelompok sampel yaitu menggunakan model pembelajara Auditory

Intellectually Repetition dan dengan konvensional mempunyai tingkat

varians yang sama, sehingga dapat menentukan rumus uji t yang akan

digunakan.

Data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen maka

pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik uji-t.

Uji perbedaan rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan antara rata-rata kelas eksperimen secara signifikan dengan

rata-rata kelas kontrol. Jenis uji persamaan dua rata-rata:

Data berdistribusi normal dan homogen maka pengujian hipotesis

menggunakan uji t, yaitu:11

11 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 208.
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t = M − MSD√N − 1 + SD√N − 1
Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N     = Jumlah Sampel


