
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen. Penelitian quasi

eksperimen merupakan salah satu dari jenis penelitian eksperimen. Dimana variabel

penelitian tidak memungkinkan untuk dikontrol secara penuh. 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 Posttest-only Design with

Nonequivalent Group, dimana penggunaan model ini didasari asumsi bahwa kelompok

pembanding yang diambil melalui pengujian yang menyatakan hasilnya betul-betul

homogen antara dua kelompok subjek penelitian2. Rancangan ini mempunyai satu KE

dengan suatu perlakuan dan diberi postes, tetapi tanpa pretes, dan satu KP yang hanya diberi

postes tetapi tanpa pretes dan tanpa perlakuan.3

Skema model penelitian Nonequivalent control group design adalah:

Pretes Perlakuan Postes

KE

KP

Sumber: Y Slamet. Pengantar Penelitian Kuantitatif.

1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010. hlm 77
2 Arikunto Suharsimi, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2007. hlm 212

3Slamet Yulius, Pengantar Penelitian Kuantitatif, Surakarta: UNS Press, 2008. hlm 102
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Keterangan :

X : Pembelajaran dengan model Advance Organizer dengan peta konsep.

- : Pembelajaran dengan metode konvensional.

Dengan skema ini dapat diketahui bahwa efektivitas perlakuan ditunjukkan pada

kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontol sebagai pembanding.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini pada semester genap tahun ajaran 2012/ 2013 yaitu mulai stanggal 4

Februari sampai 23 Februari 2013 di MTs Darul Hikmah Pekanbaru yang beralamat di jalan

Mayar Sakti, Kecamatan Tampan Kelurahan Tuah Karya.

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Darul Hikmah Pekanbaru

Semester genap tahun ajaran 2012-2013 terdiri dari empat kelas dengan siswa yang

berjumlah 127 siswa. Sampel yang diambil adalah dua kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas

Eksperimen (VIII.B.4) yang akan diterapkan Model Pembelajaran Advance Organizer

dengan Peta Konsep dan sebagai kelas Kontrol (VIII.B.3) yang menggunakan 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 ulangan siwa. Nilai tersebut peneliti peroleh

dari guru bidang studi Matematika. Uji homogenitas ini peneliti lakukan 4 kelas yaitu

VIII.B.1, VIII.B.2, VIII.B.3, VIII.B.4 dengan menggunakan uji Barlet. Setelah

dibandingkan ternyata keempat kelas tersebut homogen, maka diambil kelas VIII.B.4

sebanyak 28 siswa dijadikan sebagai kelas eksperimen yang akan diberi perlakuan dengan



menerapkan model pembelajaran Advance Organizer dengan peta konsep dan  kelas

VIII.B.3 sebanyak 30 siswa dijadikan sebagai kelas kontrol dengan model pembelajaran

konvensional.

Perhitungan mengenai homogenitas sampel selengkapnya dapat dilihat pada

lampiran G.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Observasi.

Teknik observasi menggunakan lembar pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk

mengamati kegiatan siswa selama proses pembelajaran advance organizer dengan

bantuan peta konsep yang dilakukan setiap kali tatap muka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan guru, dan

siswa serta sarana prasarana yang ada disekolah tersebut.

3. Tes

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol terutama terhadap pemahaman konsep matematika sebelum

menggunakan model pembelajaran advance organizer yang diperoleh dari nilai ulangan

siswa. Sedangkan data tentang pemahaman konsep setelah menggunakan model

pembelajaran ini akan diperoleh melalui lembar tes yang dilakukan pada akhir pertemuan.

Adapun soal tes yang akan diujikan kepada kedua kelas tersebut adalah berupa

soal pemahaman konsep matematika. Maka sebelum melakukan tes, peneliti harus



melakukan pengujian terhadap kualitas soal, yakni harus memenuhi dua hal yaitu

validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus:4

a. Uji validitas tes

Pengujian vaiditas bertujuan untuk melihat tingkat kendalan atau keshahihan

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

yaitu mengkorelasikan antara skor butir soal dengan skor total dengan menggunakan

rumus Pearson Product Moment.5

rXY =
	 ∑ 	 ∑ ∑	 ∑ 		 ∑ ) 	 ∑ 	–	 ∑ )

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien korelasi dengan

skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung uji-t dengan rumus

sebagai berikut6:

t = 	 	√ ─√ 	─
Keterangan:

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi hasil r hitung

n = jumlah responden

Langkah selanjutnya adalah membandingkan t dengan t guna

menentukan apakah soal tersebut valid atau tidak, dengan ketentuan sebagai berikut:

4Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Press, 2011. hlm 206
5 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010. h.  118
6 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Bandung: Zanafa Publishing, 2010), hlm 85



1) Jika t lebih kecil dari (< ) t maka soal tersebut invalid (tidak valid).

2) Jika t lebih besar dari (> ) t maka soal tersebut valid.7

menentukan validitas butir soal dapat dilihat pada tabel III.1 berikut:

TABEL III.1
KRITERIA VALIDITAS 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
HASIL VALIDITAS SOAL

No t hitung t tabel Status Keterangan
1 4,418 1,746 Valid Dapat digunakan
2 9,885 1,746 Valid Dapat digunakan
3 5,495 1,746 Valid Dapat digunakan
4 3,201 1,746 Valid Dapat digunakan
5 3,669 1,746 Valid Dapat digunakan

Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh koefisien validitasnya. Dari

hasil validitas butir soal tes pemahaman konsep matematika, semua soal dipakai

karena validitasnya tidak ada yang rendah. Hasil perhitungan validitas pada

lampiran K.

b) Uji reliabilitas tes

7Ibid., hlm. 90



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 reliabilitas tinggi, sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien

reliabilitasnya. Adapun pengujian reliabilitas yang dgunakan peneliti adalah metode

alpha cronbach dengan rumus:8

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

	: koefisien reliabilitas 					 : varians item

n : banyaknya item 										 : varians total
Adapun kriteria reabilitas tes yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL III.3
KRITERIA RELIABILITAS TES

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal secara keseluruhan diperoleh

koefisien reliabilitas tes sebesar 0, 53 yang berarti bahwa tes mempunyai reliabilitas

yang tinggi. Hasil perhitungan reliabilitas pada lampiran L.

c) Uji Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk menyatakan

apakah suatu soal termasuk ke dalam kategori mudah, sedang atau sukar. Soal yang

8 Purwanto, Lot, Cit, hlm 175

Reliabilitas Tes Evaluasi
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



baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Persamaan yang

digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran tes essay adalah:

TK =
	 	 	 	 		× 	( 	 	 )

Keterangan:

SA = jumlah skor kelompok atas (pintar)

SB = jumlah skor kelompok bawah (lemah)

T = jumlah siswa kelompok pintar dan kelompok lemah

	 = skor tertinggi

= skor terendah

Untuk menentukan butir soal tersebut mudah, sedang dan sukar dapat dilihat

pada tabel III.6 berikut:9

TABEL III.4

KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL

Hasil pengujian tingkat kesukaran soal disajikan secara singkat pada tabel berikut:

TABEL III.5
TINGKAT KESUKARAN SOAL

9Hartono, Lot, Cit, hlm 38-39

Tingkat
Kesukaran

Kriteria≥ 0,70 Mudah0,40 ≤< 0,70 Sedang< 0,39 Sukar

NO. ITEM TINGKAT
KESUKARAN

KRITERIA

1 0,38 SD



Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak 4 soal tes pemahaman

konsep merupakan soal dengan kriteria sedang dan 1 soal dengan kriteria sulit.

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran J.

d) Uji Daya Pembeda

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: =
Keterangan:

DP = Daya Pembeda

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

PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL

2 0,44 SD
3 0.19 S
4 0,5 SD
5 0,36 SD

Daya Pembeda Kriteria≥ 0.40 Baik Sekali



Hasil pengujian daya pembeda soal disajikan secara singkat pada tabel berikut:

TABEL III.7
TINGKAT DAYA PEMBEDA SOAL

Dari hasil analisis tes, pada umumnya menghasilkan daya pembeda yang

berkategori cukup baik. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran J.

Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya

pembeda, maka tes hasil yang telah diujicobakan dapat digunakan sebagai instrumen

pada penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tes-t. Tes-t

adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari dua buah mean sampel dari dua variabel

yang dikomparatifkan.10 Sebelum melakukan analisis data dengan tes-t ada dua syarat

yang harus dilakukan, yaitu:

a. Uji Normalitas

Sebelum menganalisis data dengan tes-t, maka data dari tes harus diuji

normalitasnya dengan chi kuadrat, dengan rumus:

10Hartono, Statistik untuk Penelitian, Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2010. hlm 178

0.30 ≤ ≤ 0.39 Baik0.20 ≤ ≤ 0.29 Kurang Baik< 0.20 Jelek

No. Item Daya Pembeda Kriteria

1 ≥ 0.40 Baik Sekali
2 0.30 ≤ ≤ 0.39 Baik
3 0.20 ≤ ≤ 0.29 Kurang Baik
4 < 0.20 Jelek



	= ∑ ( )
Keterangan:

X2 : Kuadrat chi yang dicari

fo : Frekuensi yang diobservasi

ft:Frekuensi yang diharapkan

Jika pada perhitungan diperoleh 	
hitung < 	

tabel maka dinyatakan bahwa data

normal.

5. Uji Homogenitas

Disamping pengujian terhadap normal tidaknya distribusi data pada sampel, perlu

kiranya peneliti melakukan pengujian terhadap kesamaan (homogenitas) beberapa bagian

sampel, yakni seragam tidaknya variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang

sama.11 Uji homogenitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk melihat kedua kelas

yang diteliti homogen atau tidak. Pada penelitian ini kelas yang akan diteliti terlebih

dahulu diuji homogenitasnya, dengan cara menguji data nilai ujian sebelumnya.

Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F dengan rumus:

Fhitung =
		

Jika pada perhitungan data awal diperoleh Fhitung < Ftabel maka sampel dikatakan

mempunyai varians yang sama atau homogen.12

6. Uji Hipotesis

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tes-t.

Terdapat beberapa rumus tes-t yang digunakan untuk pengujian, yaitu13:

11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006,
hlm. 320-321

12Sugiyono, Op.cit, hlm 197
13Ibid, hlm 197



a. Separated varian

t = X − Xsn + sn
b. Pooled varian

							 = X − Xn 	− 	1 	s 	 + 	 n 	− 	1 	sn 	+ 	n 	− 	2 1n + 	 1n
Dan berikut ini diberikan pedoman penggunaannya:

a. Bila jumlah anggota sampel n = n , dan varian homogen (σ = σ ) maka dapat

digunakan rumus tes-t baik untuk separated, maupun pooled varian. Untuk melihat t

tabel digunakan dk = n + n – 2.

b. Bila n ≠ n , varian homogen (σ = σ ), dapat digunakan rumus tes-t dengan

pooled varian. Dengan derajat kebebasannya (dk) = n + n – 2.

c. Bila n = n , varian tidak homogen (σ ≠ σ ) dapat digunakan rumus separated

varian dan pooled varian, dengan dk = n1 – 1 atau n2 – 1. Jadi dk bukan n1 + n2 – 2.

d. Bila n1 ≠ n2 dan varian tidak homogen (σ1
2 ≠ σ2

2). Untuk ini digunakan tes-t dengan

separated varian, harga t sebagai pengganti t tabel dihitung dari selisih harga t tabel

dengan dk (n1 – 1) dan dk (n2 – 1) dibagi dua, dan kemudian ditambahkan dengan

harga t yang terkecil.14

Karena pada penelitian ini sampel yang digunakan memiliki jumlah siswa yang

tidak sama (n1 ≠ n2) yaitu kelas eksperimen 28 orang siswa dan kelas kontrol 30 orang

14Ibid, hlm 196-197



siswa, serta data memenuhi dua syarat yaitu varian homogen (σ1
2 = σ2

2) dan normal

maka rumus yang akan digunakan adalah pooled varian, yaitu:

t= X1 X2

n1 	 	1 	s1
2	 	 n2 	 	1 	s2

2

n1 	 	n2 	 	2 1
n1
	 1
n2

Keterangan:

X1 = Mean kelas eksperimen

X2 = Mean kelas kontrol

s1
2	 = Varians kelas eksperimen

s2
2	 = Varians kelas eksperimen

n1 = Jumlah sampel kelas eksperimen

n2 = Jumlah sampel kelas eksperimen

Setelah data dianalisis, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Cara memberikan

interpretasi uji statistik ini dilakukan dengan mengambil keputusan dengan ketentuan

apabila thitung ≥ ttabel, maka Ha diterima, artinya ada perbedaan yang signifikan

kemampuan pemahaman konsep matematika antara siswa yang mengikuti model

pembelajaran Advance Organizer dengan bantuan peta konsep dengan siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional. Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima, artinya tidak

ada perbedaan yang signifikan kemampuan pemahaman konsep  matematika antara siswa

yang mengikuti model pembelajaran Advance Organizer dengan peta konsep dengan

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.




