
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013. Penelitian ini

dilaksanakan di SMP Islam YLPI Pekanbaru yang beralamat di Jalan Prof.

Mhd. Yamin No. 20 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas SMP Islam YLPI

Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Islam YLPI

Pekanbaru yaitu sebanyak 290 siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas

VII3 dan VII4, di mana kelas VII4 yang berjumlah 34 siswa sebagai kelas

eksperimen yang akan menggunakan model pembelajaran Discovery-Inquiry

dan  kelas VII3 yang berjumlah 34 siswa sebagai kelas kontrol dengan

pembelajaran konvensional.

Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan random

sampling. Random yang dilakukan peneliti adalah random kelas. Pengambilan

sampel berdasarkan uji homogenitas yang peneliti lakukan dari hasil nilai

pretest siswa. Uji homogenitas ini peneliti lakukan di 4 kelas dan

membandingkannya. Setelah dibandingkan ternyata ketiga kelas tersebut

homogen. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa kelas VII3 dan VII4
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memiliki tingkat homogenitas yang lebih tinggi, jumlah siswanya yang

berjumlah 34 siswa, maka dipilihlah kelas VII4 sebagai kelas yang diberi

perlakuan dan VII3 sebagai kelas kontrol. Perhitungan mengenai homogenitas

sampel selengkapnya dapat dilihat pada lampiran L.

D. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimen. Quasi

Eksperimen merupakan salah satu jenis penelitian eksperimen. Desain ini

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen.1

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Posttest

Control Group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih

secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal

adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil

pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara

signifikan.2

Kelompok ini diberikan pretest dan posttest. Rancangan ini mempunyai

satu kelas eksperimen dengan suatu perlakuan dan diberi pretest kemudian

diberikan posttest dan satu kelas pengontrol yang hanya diberi pretest dan

posttest tetapi tanpa perlakuan.

1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2009 hlm 78.
2 Ibid.
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Pretest-Posttest Group Design

Sumber: Sugiyono. Model Pembelajaran penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D

E. Pengembangan Instrument

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis instrumen berupa tes (berisi

soal kemampuan pemecahan masalah), lembar observasi dan dokumentasi.

Untuk lebih jelasnya, pengembangan instrumen dapat dikelompokkan pada

dua kelompok yaitu instrumen pelaksanaan penelitian dan instrumen

pengumpulan data.

1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian

a. Silabus

Silabus adalah sebuah ikhtisar suatu mata pelajaran atau mata

kuliah yang disusun secara sistematik, memuat tujuan, pokok bahasan

Pretest-Posttest Group Design

O1 O2

……………...

O3 X         O4

X = 	Perlakuan

O1 dan O3 = pretest

O2 dan O4 = posttes
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dan sub pokok bahasan, alokasi waktu, dan sumber bahan yang

dipakai.3

Silabus berfungsi sebagai panduan guru dalam menjabarkan

kompetensi menjadi perencanaan pembelajaran, sehingga sebelum

melaksanakan penelitian, peneliti sudah membuat silabus terlebih

dahulu. Selengkapnya lihat pada lampiran A.

b. Rencana Program Pembelajaran

RPP merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam

pelaksanaan proses pembelajaran. Selain itu, RPP juga menentukan

keberhasilan implementasi pendekatan dan model pembelajaran. Materi

ajar dalam penelitian ini adalah Bangun Datar Segi Empat dan Segitiga,

pengambilan materi tersebut dengan pertimbangan bahwa materi

tersebut dipelajari bertepatan saat melakukan penelitian ini. RPP dalam

penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran B.

c. Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS berisi masalah yang harus diselesaikan/dipecahkan oleh

siswa dalam proses pembelajaran.

2. Instrumen pengumpulan data penelitian

a. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika

Peneliti melakukan tes kemampuan pemecahan masalah

matematika untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran

yang diterapkan. Hartono mengemukakan bahwa tes merupakan

3 Bermawi Munthe, Desain Pembelajaran, Yogyakarta : Pustaka Insani MAdani, 2009, h.
202.
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serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur

pengetahuan, kemampuan atau bakat, inteligensia, keterampilan yang

dimiliki individu atau kelompok.4 Tes kemampuan pemecahan masalah

matematika ini terdiri dari 5 soal pemecahan masalah. Soal dapat dilihat

pada Lampiran C.

Tes ini merupakan tes akhir yang diadakan secara terpisah. Tes

ini dilakukan pada dua kelas yaitu kelas yang diterapkan model

pembelajaran Discovery-Inquiry sebagai kelas eksperimen dan kelas

dengan pembelajaran konvensional sebagai kelas kontrol. Hasil tes akhir

yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melihat kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa.

Sebelum soal-soal postest diujikan pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol, terlebih dahulu diujikan untuk melihat validitas,

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal. Dalam hal ini, peneliti

mengujikan soal tersebut di kelas VIII2.

1) Uji Validitas

Menurut Riduwan suatu soal dikatakan baik apabila soal

tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.5 Tinggi

rendahnya instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul

tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Berarti

soal kemampuan pemecahan masalah matematika harus mampu

mengukur kemampuan siswa dalam melakukan pemecahan masalah

4 Hartono, Analisis Item Instrumen, Bandung: Nusa Media, 2010, h. 73
5 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian. Bandung  : Alfabeta,  2010, hlm. 97.
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matematika. Untuk melakukan uji validitas suatu soal, harus

mengkorelasikan antara skor soal yang dimaksud dengan skor

totalnya. Untuk menentukan koefisien korelasi tersebut digunakan

rumus korelasi Product Moment Pearson sebagai berikut6
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Keterangan :

r  :  Koefisien validitas

n  :  Banyaknya siswa

x  :  Skor item

y  :  Skor total

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus :

																											 = √ − 2√1 −
Distrubusi tabel T untuk = 0,05 dan derajat kebebasan  dk = n - 2

Kaidah keputusan:

Jika > berarti valid

Jika ≤ berarti tidak valid

Jika instrumen itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk

menentukan validitas butir soal secara rinci dapat dilihat pada tabel

III.1:

6Ibid., hlm. 98.
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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

Hasil pengujian validitas disajikan secara singkat pada tabel III.2
berikut:

TABEL III.2
HASILVALIDITAS SOAL

No.
Item
Soal

Koefisien
Korelasi

Harga Harga
Keputusan Interpretasi

1 0,612 4,583 1,684 Valid Tinggi
2 0,487 3,299 1,684 Valid Cukup Tinggi

3 0,612 4,586 1,684 Valid Tinggi
4 0,505 3,466 1,684 Valid Cukup Tinggi

5 0,591 4,338 1,684 Valid Cukup Tinggi

Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh koefisien

validitasnya. Dari hasil validitas butir soal tes kemampuan

pemecahan masalah matematika, semua soal dipakai karena

validitasnya tidak ada yang rendah. Hasil perhitungan validitas pada

lampiran D.

2) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan

instrumen atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi

tersebut. Suatu alat evaluasi (instrumen) dikatakan baik bila

reliabilitasnya tinggi. Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki
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reliabilitas tinggi, sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai

koefisien reliabilitasnya.7

Adapun pengujian reliabilitas yang dgunakan peneliti adalah

metode alpha cronbach dengan rumus:8

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

: koefisien reliabilitas

n : banyaknya item

: varians item

: varians total

Adapun kriteria reabilitas tes yang digunakan adalah sebagai berikut

TABEL III.3
KRITERIA RELIABILITAS TES
Reliabilitas Tes Kriteria
0,70 <r111,00 Sangat tinggi
0,40<r110,70 Tinggi
0,30<r110,40 Sedang
0,20<r110,30 Rendah
0,00<r110,20 Sangat rendah

Berdasarkan hasil ujicoba reliabilitas butir soal secara

keseluruhan diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0, 45	yang

berarti bahwa tes mempunyai reliabilitas yang tinggi. Hasil

perhitungan reliabilitas pada lampiran E.

7Suharsimi Arikunto, Evaluasi Pendidikan,Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 104
8 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 175
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3) Uji Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk

menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah,

sedang atau sukar. Butir- butir soal dapat dinyatakan sebagai butir

soal yang baik, apabila butir soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak

pula terlalu mudah. Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat

digunakan rumus:9

= + −−
Kriteria penentuan tingkat kesukaran soal secara rinci

disajikan pada tabel III.4:
TABEL III. 4

KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL
Indeks Kesukaran Interpretasi

0,70 – 1,00 Mudah
0,30 – 0,69 Sedang
0,00 – 0,29 Sukar

Hasil pengujian tingkat kesukaran soal disajikan secara singkat pada

tabel berikut:

TABEL III.5
TINGKAT KESUKARAN SOAL

9 Mas’ud Zein, EvaluasiPembelajaran Analisis Soal Essay, (Makalah dalam bentuk power
point h. 38.

No Item Ik Kriteria

1 0, 687 Sedang

2 0, 75 Mudah
3 0, 520 Sedang

4 0, 354 Sedang

5 0, 64 Sedang
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Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak 1 soal tes

kemampuan pemecahan masalah merupakan soal dengan criteria

mudah dan 4 soal dengan criteria sedang. Perhitungan dapat dilihat

pada lampiran F.

4) Uji Daya Pembeda

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan

kelompok tinggi dengan kelompok rendah, sebagian besar testee

berkemampuan tinggi dalam menjawab butir soal lebih banyak benar

dan testee kelompok rendah sebagian besar menjawab butir soal

banyak salah. Untuk menghitung indeks daya pembeda caranya yaitu

data diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah, kemudian diambil

27% dari kelompok yang mendapat nilai tinggi dan 27% dari

kelompok yang mendapat nilai rendah.

Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan

menggunakan rumus berikut:10

= −−
Keterangan:

DP   = Daya Pembeda

SA   = Jumlah skor atas

SB   = Jumlah skor bawah

T     = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

10 Ibid h. 39.
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Smax = Skor maksimum

Smin = Skor minimum

Proporsi daya pembeda soal yang digunakan dapat dilihat pada

Tabel III.6 : 11

TABEL III.6
PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL
Daya Pembeda Interpretasi

DP≤ 0 Sangat Jelek
0,00 < DP 	≤

0,20
Jelek

0,20 <  DP ≤ 0,40 Cukup
0,40 < 	DP ≤ 	0,70 Baik

0,70 < 	DP≤ 1,00
Sangat Baik

Hasil pengujian daya pembeda soal disajikan secara singkat pada

tabel berikut:

TABEL III.7
TINGKAT DAYA PEMBEDA SOAL
No Item DB Kriteria

1 0, 625 Baik
2 0, 25 Cukup
3 0, 708 Sangat Baik
4 0, 541 Baik
5 0, 406 Baik

Dari hasil analisis tes, pada umumnya menghasilkan daya

pembeda yang berkategori baik. Hasil perhitungan dapat dilihat

pada Lampiran F.

11Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h.
210.
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Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, tingkat

kesukaran dan daya pembeda, maka tes hasil yang telah

diujicobakan dapat digunakan sebagai instrumen pada penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang

bertujuan untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan guru dan siswa,

sarana dan prasarana yang ada disekolah.

c. Observasi

Observasi pada penelitian ini melibatkan pengamat (peneliti),

guru dan siswa. Pengamat sekaligus peneliti mengisi lembar

pengamatan tentang aktivitas siswa dan guru yang telah disediakan pada

tiap pertemuan. Lembar observasi dapat dilihat pada lampiran G dan H.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Tahap Awal

Sebelum sampel diberi perlakuan, maka perlu dianalisis dahulu

melalui uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Hal ini dilakukan

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 normal maka populasi juga berdistribusi normal, sehingga
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kesimpulan berdasarkan teori berlaku. Uji normalitas digunakan untuk

mengetahui apakah kedua kelompok sampel dengan pembelajaran

menggunakan strategi pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran

berbasis masalah dan konvensional berdistribusi normal atau tidak.

Jika kedua data yang dianalisis berdistribusi normal, maka

dilanjutkan dengan uji parametrik yaitu uji homogenitas varians. Tetapi

jika kedua data yang dianalisis salah satu atau keduanya tidak

berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji perbedaan dua rata-rata

menggunakan uji statistik non parametrik, menggunakan uji Mann

Whitney U.

Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas data menggunakan

rumus “chi kuadrat” yaitu:12

= 	 ( − ℎ)ℎ
Keterangan:

fo = Frekuensi observasi

fh = Frekuensi harapan

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

Kaidah Keputusan :

Jika, 	 > 	 , berarti data Distribusi Tidak Normal

Jika, 	 ≤ 	 , berarti data Distribusi Normal

12 Riduwan, Dasar-Dasar Statistik, Op.cit. h. 187.
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Setelah dilakukan perhitungan data awal, untuk kelas eksperimen

diperoleh nilai 	 = 7,03 dan 	 = 15,507. Atau 	 ≤	 . Dapat disimpulkan data awal kelas eksperimen berdistribusi

normal.

Untuk kelas kontrol diperoleh nilai 	 = 5,423 dan 	 =

12,592. Ternyata 5,423 ≤ 12,592atau 	 ≤ 	 . Dapat

disimpulkan data awal kelas kontrol berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan

untuk melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pengujian

homogenitas data yang dilakukan peneliti adalah dari hasil postes yang

diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian

homogenitas pada penelitian ini meggunakan uji F dengan rumus:13

= 		
Setelah dilakukan pengujian data awal, diperoleh Fhitung ≤ Ftabel

sehingga kedua sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau

homogen.

13 Sudjana, Metoda Statistik, Bandung: Tarsito, 2005, h. 250
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c. Uji Hipotesis

Jika data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen

maka pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik uji-t. Jika data

yang dianalisis berdistribusi normal tetapi tidak homogen maka

pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik uji-t’.

Uji perbedaan rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan rerata kelas eksperimen secara signifikan dengan rerata

kelas kontrol. Jenis uji persamaan dua rata-rata:

1) Jika data berdistribusi normal dan homogen maka pengujian

hipotesis menggunakan uji t, yaitu:14

= −
√ + √

Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N     = Jumlah Sampel

2) Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki varians yang

homogen maka pengujian hipotesis menggunakan uji t’, yaitu:15

14 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 208.
15 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung : Tarsito, 2005), h. 240.
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= 	 − 	+
Keterangan:	 = Mean kelas eksperimen

= Mean kelas kontrol

= Variansi kelas eksperimen

= Variansi kelas eksperimen

= Sampel kelas eksperimen

= Sampel kelas Kontrol

3) Jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis

menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu menggunakan uji

Mann-Whitny U, yaitu:16

= + 	 ( − 1)2 −
dan

= + 	 ( − 1)2 −
Keterangan:

= Jumlah peringkat 1

= Jumlah peringkat 2

= Jumlah rangking pada

= Jumlah rangking pada

16 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta,  2012), h. 153.
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2. Analisis Tahap Akhir

Setelah sampel diberi perlakuan, maka data kembali perlu dianalisis

dahulu melalui uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Hal ini

dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran

Discovery-Inquiry terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa. Data yang digunakan dalam analisis tahap akhir ini berasal dari nilai

tes akhir (posttest).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua

kelompok sampel dengan pembelajaran menggunakan model

pembelajaran Discovery-Inquiry dan konvensional berdistribusi normal

atau tidak.

Jika kedua data yang dianalisis berdistribusi normal, maka

dilanjutkan dengan uji parametrik yaitu uji homogenitas varians. Tetapi

jika kedua data yang dianalisis salah satu atau keduanya tidak

berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji perbedaan dua rata-

rata menggunakan uji statistik non parametrik, menggunakan uji Mann

Whitney U.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua

kelompok sampel dengan pembelajaran dengan model pembelajaran

Discovery-Inquiry dan dengan konvensional mempunyai tingkat
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varians yang sama, sehingga dapat menentukan rumus uji t yang akan

digunakan.

Jika data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen maka

pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik uji-t. Jika data yang

dianalisis berdistribusi normal tetapi tidak homogen maka pengujian

hipotesis dilakukan dengan statistik uji-t’.

Uji perbedaan rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan rerata kelas eksperimen secara signifikan dengan rerata kelas

kontrol. Jenis uji persamaan dua rata-rata:

1) Jika data berdistribusi normal dan homogen maka pengujian

hipotesis menggunakan uji t, yaitu:17

= −
√ + √

Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N     = Jumlah Sampel

2) Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki varians yang

homogen maka pengujian hipotesis menggunakan uji t’, yaitu:18

17 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 208.
18 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung : Tarsito, 2005), h. 240.
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= 	 − 	+
Keterangan:	 = Mean kelas eksperimen

= Mean kelas kontrol

= Variansi kelas eksperimen

= Variansi kelas eksperimen

= Sampel kelas eksperimen

= Sampel kelas Kontrol

3) Jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis

menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu menggunakan uji

Mann-Whitny U, yaitu:19

= + 	 ( − 1)2 −
dan

= + 	 ( − 1)2 −
Keterangan:

= Jumlah peringkat 1

= Jumlah peringkat 2

= Jumlah rangking pada

= Jumlah rangking pada

19 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta,  2012), h. 153.


