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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan

Pretest-Posttest Control Group Design. Sugiyono menyatakan bahwa

penelitian quasi eksperimen mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Dalam desain ini, baik kelompok

eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan, kendati kelompok

tersebut dipilih dan ditempatkan melalui simple random sampling. Dua

kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberikan perlakuan, dan

terakhir diberikan posttest. Secara rinci desain Pretest-Posttest Control

Group Design dapat dilihat pada Tabel III.1.

TABEL III.1
PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP DESIGN

Sampel Pretest Perlakuan Posttest
R O1 X O2

R O3 - O4

Sumber:1

Keterangan:

R     = Pengambilan sampel secara acak

X     = Perlakuan pada kelas eksperimen

O1 = Pretest kelas eksperimen

1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Jakarta: Alfabeta, 2012), h. 118
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O2 = Posttest kelas eksperimen

O3 = Pretest kelas kontrol

O4 = Posttest kelas kontrol

Setelah terbukti bahwa kedua kelas memiliki sifat homogen dan

secara analisis menunjukkan tidak ada perbedaan kemampuan awal, maka

kedua kelas diundi untuk menentukan yang mana menjadi kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

2. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran

2013/2014 yaitu dari tanggal 21 Januari sampai 11 Februari 2014.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tebing Tanjung Balai

Karimun.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1

Tebing Tanjung Balai Karimun, sementara yang menjadi objek dari

penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah belajar matematika

siswa.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri

1 Tebing Tanjung Balai Karimun.

b. Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah kelas VII SMP Negeri 1

Tebing Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari 6 lokal yaitu VII1,
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VII2, VII3, VII4, VII5, dan VII6. dikarenakan dalam penelitian ini tidak

melihat seluruh variabel yang berpengaruh terhadap kemampuan

pemecahan masalah belajar matematika siswa, akan tetapi hanya untuk

melihat pengaruh dari suatu treatment yaitu penerapan model

pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal, maka dari

keenam lokal tersebut cukup diambil dua lokal saja untuk diteliti, yaitu

satu lokal untuk kelas eksperimen dan satu lokal untuk kelas kontrol.

Sebelum melakukan pengambilan dua lokal untuk diteliti dari

keenam lokal, dilakukan uji homogenitas keenam lokal dengan

menggunakan uji Bartlet. Secara rinci perhitungan menentukan sampel

menggunakan uji Bartlet dapat dilihat pada Lampiran L. Setelah

dilakukan pengujian homogenitas ternyata keenam lokal homogen.

Peneliti mengambil 2 lokal, dan lokal yang peneliti pilih dalam

penelitian ini yaitu kelas VII1 dan kelas VII2. Dari nilai pretest sampel

tersebut juga dilakukan uji normalitas sebelum melakukan uji t untuk

melihat apakah data berdistribusi normal dan apakah ada perbedaan

atau tidak dalam kemampuan pemecahan masalah belajar matematika

siswa. Pengujian homogenitas, normalitas, dan uji t dari sampel dapat

dilihat pada Lampiran O, Lampiran P, dan Lampiran Q.

Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa nilai thitung sebesar1,3054. Hal ini berarti nilai thitung lebih kecil dibandingkan nilai ttabel

sebesar 2,000. Dengan demikian tidak ada perbedaan kemampuan

pemecahan masalah matematika antara siswa kelas VII1 dan kelas

VII2. Berdasarkan hasil uji t, dipilih kelas VII1 sebagai kelas yang

diberi perlakuan (kelas eksperimen) dan VII2 sebagai kelas kontrol.
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5. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dirancang untuk memudahkan dalam

pelaksanaannya. Prosedur dilaksanakan dengan tahapan-tahapan  berikut:

a. Pemberian pretest.

Pretest diberikan kepada sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Hasil pretest kemudian dianalisis untuk melihat apakah kemampuan

awal kedua kelas sama atau tidak.

b. Pemberian Perlakuan.

Perlakuan pembelajaran matematika dengan pembelajaran kooperatif

teknik berkirim salam  dan soal untuk kelas eksperimen dan perlakuan

pembelajaran biasa pada kelas kontrol.

c. Pemberian tes akhir (posttest). Tes akhir diberikan kepada sampel

kelas  eksperimen dan kelas kontrol.

d. Membandingkan hasil tes akhir. Hasil tes akhir pada kelas eksperimen

dan kelas kontrol dibandingkan untuk mengetahui ada atau tidak

adanya perbedaan model pembelajaran kooperatif teknik berkirim

salam  dan soal.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Lembar Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan.

Pengamatan dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama
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proses pembelajaran dengan cara mengisi lembar pengamatan yang telah

disediakan pada tiap kali pertemuan. Lembar obsevasi guru dan siswa

dapat dilihat pada Lampiran M dan Lampiran N.

Observasi dilakukan untuk melihat pengaruh model pembelajaran

kooperatif teknik berkirim salam dan soal dalam kelas sudah berlangsung

dengan maksimal sesuai dengan langkah-langkah teknik berkirim salam

dan soal tersebut atau belum.

2. Tes

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk

mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-

aturan yang sudah ditentukan2.

Tes digunakan untuk memperoleh data skor kemampuan

pemecahan masalah matematika siswa, baik dengan menggunakan

pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal maupun dengan

metode konvensional. Tes ini merupakan tes uji coba, pretest (tes awal)

dan posttest (tes akhir). Soal berbentuk essay terdiri dari 5 soal pemecahan

masalah matematika. Soal dan jawaban uji coba soal dapat dilihat pada

Lampiran E dan Lampiran F. Hasil tes awal yang diperoleh akan

mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sebelum

diberi perlakuan dan tes akhir akan digunakan untuk mengetahui

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa setelah diberi

perlakuan.

2Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),
h. 53
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Sebelum soal-soal pretes-posttest diujikan pada kelas eksperimen

dan kelas kontrol, terlebih dahulu diujikan untuk mengetahui validitas

soal, daya pembeda soal, tingkat kesukaran, dan reliabilitas soal.

a. Uji  Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kesahihan suatu instrumen.3 Dalam menentukan menentukan

validitas digunakan rumus prodect moment yaitu:
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Keterangan:

= Koefisien korelasi tiap item

= Banyaknya subjek uji coba∑ = Jumlah skor item∑ = Jumlah skor total∑ = Jumlah kuadrat skor item∑ = Jumlah kuadrat skor total∑ = Jumlah perkalian skor item dan 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 t hitung > t tabel berarti valid, sebaliknya

3Hartono,   Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010), h. 81
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Jika t hitung	≤ 	t tabel berarti tidak valid.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir soal

disajikan pada Tabel III.2.

TABEL III.2
KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL

Besar 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 soal disajikan pada Tabel III.3.

TABEL III.3
VALIDITAS SOAL

Nomor
Item

Pertanyaan

Koefisien
Korelasi

Harga Harga Keputusan Interpretasi

1. 0,627 4,408 1,683 Valid Tinggi
2. 0,711 5,539 1,683 valid Cukup Tinggi
3. 0,436 2,656 1,683 Valid Tinggi
4. 0,821 7,876 1,683 Valid Sangat Tinggi
5. 0,782 6,874 1,683 Valid Tinggi
6. 0, 712 5,554 1,683 Valid Tinggi

Penyajian pada Tabel III.3, dapat dilihat bahwa soal nomor 1

sampai 6 memiliki nilai thitung lebih besar dibandingkan nilai ttabel,

sehingga soal-soal tersebut dikatakan valid. Sedangkan pada

interpretasinya, soal pada nomor 1,3,5, dan 6 memiliki kriteria

validitas “tinggi”, soal nomor 4 memiliki kriteria validitas “sangat

tinggi” dan soal nomor 2 memiliki kriteria validitas “cukup tinggi”.

Secara rinci perhitungan validitas soal disajikan pada Lampiran K.
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b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ketetapan atas ketelitian alat evaluasi,

sejauh mana tes tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Untuk

menghitung rumus alpha dengan rumus :4
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Keterangan :

= Nilai reliabilitas∑ = Jumlah varians skor tiap item

= Varians total

= Jumlah item

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal secara

keseluruhan diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,695. Jika

dibandingkan dengan nilai 0,355, berarti Harga 	>	
atau 0,695 > 0,355, maka keputusan seluruh butir soal adalah reliabel

dengan kriteria “tinggi”. Untuk lebih lengkapnya perhitungan uji

reliabilitas ini dapat dilihat pada Lampiran K.

c. Uji Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran soal digunakan untuk menyatakan apakah

soal termasuk dalam kategori mudah, sedang atau sukar. Untuk

mengetahui indeks kesukaran suatu soal dapat digunakan rumus:

4Riduwan, Belajar Mudah (Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula),
(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 115
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= + −−
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

Kriteria penetuan tingkat kesukaran soal secara rinci disajikan

pada Tabel III.5.

TABEL III.5
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL

Tingkat Kesukaran Evaluasi
TK > 0,70 Mudah

0,30 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang
TK < 0,30 Sukar

Tingkat kesukaran untuk tes uji coba disajikan pada Tabel III.6.

TABEL III.6
HASIL UJICOBA TINGKAT KESUKARAN SOAL

Nomor
Butir Soal

Angka Indek Kesukaran
Item (TK) Interpretasi

1 0,7261 Mudah
2 0,4750 Sedang
3 0,4062 Sedang
4 0,625 Sedang
5 0,5 Sedang
6 0,5625 Sedang
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Hasil ujicoba tingkat kesukaran soal dari Tabel III.6, dapat

disimpulkan bahwa sebanyak 1 soal dari 6 soal merupakan kategori

mudah dan 5 soal lainnya merupakan kategori sedang. Untuk lebih

jelasnya, perhitungan tingkat kesukaran soal ini dapat dilihat pada

Lampiran K.

d. Uji Daya Pembeda

Daya pembeda dihitung atas dasar pembagian kelompok

menjadi dua bagian, yaitu kelompok atas yang merupakan kelompok

peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan kelompok bawah, yaitu

kelompok peserta tes yang berkemampuan rendah. Untuk menentukan

daya beda digunakan rumus :

= −12 −
Keterangan:

DP = Daya Pembeda

Untuk membedakan kemampuan siswa dapat dilihat dari Tabel
III. 7.5

TABEL III. 7
PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Evaluasi
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

Daya pembeda untuk tes hasil uji coba disajikan pada Tabel III.8.

5Suharsimi Arikunto, Op. Cit. h. 218
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TABEL III.8
HASIL RANGKUMAN DAYA PEMBEDA SOAL

Nomor Butir Soal Besar DP Interpretasi
1 0,3541 Cukup
2 0,425 Baik
3 0,3625 Cukup
4 0,3035 Cukup
5 0,325 Cukup
6 0,325 Cukup

Dari Tabel III.8, lima dari enam soal tes kemampuan pemecahan

masalah matematika tersebut memiliki daya beda soal yang cukup, yaitu

soal nomor 1,3,4 dan 5. Sedangkan sisanya memiliki daya beda soal yang

baik. Untuk lebih jelasnya, perhitungan daya pembeda ini dapat dilihat

pada Lampiran K.

3. Dokumentasi

Dokumen ini diperoleh dari pihak sekolah terkait seperti kepala

sekolah untuk memperoleh data tentang sarana dan prasarana sekolah,

keadaan siswa dan guru serta masalah-masalah yang terkait dengan

administrasi sekolah.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah tes “t”

karena jenis data pada penelitian ini dalam bentuk interval. Tes “t” adalah

salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknyanya

perbedaan yang signifikan (menyakinkan) dari dua buah mean sampel (dua
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buah variabel yang dikomparatif)6Sebelum melakukan analisis data dengan tes

“t” ada dua syarat yang harus dilakukan, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Sebelum

menganalisis data dengan tes”t” maka data dari tes harus diuji

normalitasnya dengan chi kuadrat, dengan rumus:

= ( − )
Keterangan:

X2 = Chi kuadrat

= Frekuensi dari hasil pengamatan

= frekuensi yang diharapkan

Data dikatakan normal apabila 				 < 				 .

b. Uji homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang

diteliti mempunyai varians yang sama . Uji homogenitas varians populasi

dapat dilakukan dengan uji F. Rumus yang digunakan:7

= 	 		
Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama atau tidak

maka dikonsultasikan dengan dengan = 5% dengan Dk

6 Hartono, SPSS16.0, Analisis Data Statistika dan Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2008), h.146

7Sudjana, Metoda Statistik, (Bandung: Tarsito, 2005),  h. 250
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pembilang = banyaknya data terbesar dikurangi satu. Jika <

Ftabel maka Ho diterima yang berarti kedua kelas tersebut mempunyai

varians yang sama atau dikatakan homogen.

c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan rata-rata kemampuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Jenis uji hipotesis yaitu:

a) Jika data berdistribusi normal dan homogen maka pengujian hipotesis

menggunakan tes t, dengan rumus :8

= −
√ − 1 + √ − 1

Keterangan:

= Mean Variabel X

= Mean Variabel Y

= Standar deviasi X

= Standar deviasi Y

N =Jumlah sampel

b) Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki varians yang

homogen maka pengujian hipotesis menggunakan tes , dengan

rumus:9

8Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 208
9Sudjana, Op. Cit, h. 240
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= ̅ − ̅
+

Keterangan :̅ = means kelas eksperimen̅ = means kelas kontrol

= varians kelas eksperimen

= varians kelas kontrol

= sampel kelas eksperimen

= sampel kelas kontrol

c) Jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis

menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu menggunakan uji Mann-

Whitney U, dengan rumus :10

= + − 12 −
= + − 12 −

Keterangan:

= jumlah peringkat 1

= jumlah peringkat 2

= jumlah rangking pada

= jumlah rangking pada

Setelah dilakukan uji hipotesis maka dapat disimpulkan dengan

ketentuan:

10Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2012), h. 153
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a. Apabila t0 ≥ 	 tt maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan yang berarti

ada pengaruh pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di SMP

Negeri 1 Tebing Tanjung Balai Karimun.

b. Apabila t0 < tt maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan yang

berarti tidak ada pengaruh pembelajaran kooperatif teknik berkirim

salam dan soal terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa di SMP Negeri 1 Tebing Tanjung Balai Karimun.


