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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian Quasi Eksperimen, karena

peneliti tidak mampu mengontrol semua variabel yang mungkin dapat

mempengaruhi pemahaman konsep matematika siswa. Akan tetapi peneliti

menerapkan desain eksperimen murni karena ciri utama dari desain

eksperimen murni yaitu sampel yang digunakan untuk kelompok kontrol

maupun kelompok eksperimen dipilih secara random.1 Kelompok eksperimen

akan memperoleh perlakuan melalui pendekatan RME dengan pembelajaran

kooperatif tipe NHT, sedangkan kelompok kontrol akan mendapatkan metode

konvensional.

Adapun desain yang digunakan 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 Desain

Pretest-Posttest Control Group Design dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.1
PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP DESIGN

Sampel Pretest Perlakuan Posttest
R O1 X O2

R O3 - O4

Sumber:3

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
Jakarta: Alfabeta, 2012, hlm. 112.

2Ibid., hlm. 113.
3Ibid., hlm. 112
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Keterangan: R = Pengambilan sampel secara acak

X = Perlakuan pada kelas eksperimen

O1 = Pretest kelas eksperimen

O2 = Posttest kelas eksperimen

O3 = Pretest kelas kontrol

O4 = Posttest kelas kontrol

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran

2013/2014 yaitu mulai tanggal 10 Februari sampai 8 Maret 2014 di SMP

Negeri 35 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Tengku Bey/Reformasi II

Kelurahan Simpang Tiga, Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 35

Pekanbaru Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 604 siswa.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.4 Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP

Negeri 35 Pekanbaru. Pengambilan sampel ini dilakukan secara random

dengan random kelas. Dikarenakan dalam penelitian ini tidak melihat seluruh

variabel yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematika siswa,

akan tetapi hanya untuk melihat pengaruh dari suatu treatment yaitu

penerapan pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT, maka

4Ibid., hlm. 118.
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dari seluruh lokal kelas VIII cukup diambil dua lokal saja untuk diteliti, yaitu

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

Sebelum pengambilan sampel, peneliti melakukan uji homogenitas

pada tiga lokal kelas VIII untuk melihat ada tidak perbedaan kemampuan

antara tiap kelas VIII dengan menggunakan uji Bartlet. Perhitungan

menentukan sampel menggunakan uji Bartlet disajikan pada Lampiran E1.

Berdasarkan uji homogenitas sampel, diperoleh nilai = 0,8211 dan

= 5,991, sehingga maka

varians-varians adalah homogen. Karena varians-varians homogen, dapat

disimpulkan bahwa ketiga kelas tersebut adalah homogen. Sehingga dalam

pengambilan sampel dapat menggunakan teknik simple random sampling dan

diperoleh kelas VIII.2 dan VIII.4 sebagai kelas yang akan diteliti. Selanjutnya

dipilihlah kelas VIII.2 sebagai kelas eksperimen yang akan digunakan

pendekatan RME dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan kelas VIII.4

sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional.

D. Pengembangan Instrumen

Pengembangan instrumen dapat dikelompokkan pada dua kelompok

yaitu instrumen pelaksanaan penelitian dan instrumen pengumpulan data.

1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP berisi indikator yang akan dicapai, materi, metode,

pendekatan serta langkah-langkah dalam pembelajaran. Adapun materi

ajar dalam penelitian ini adalah Garis Singgung Lingkaran. Pemilihan
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materi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa materi ini sesuai

dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang diterapkan peneliti

dan materi tersebut dipelajari bertepatan saat melakukan penelitian ini.

Untuk lebih jelasnya, rincian RPP dapat dilihat pada Lampiran B.

b. Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS berisi soal-soal yang sesuai dengan pemahaman konsep

yang harus diselesaikan/dipecahkan oleh siswa dalam proses

pembelajaran. Pembahasan LKS dengan bimbingan guru.

2. Instrumen Pengumpulan data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi menggunakan lembar pengamatan guru dan

siswa untuk mengamati kegiatan yang diharapkan muncul dalam

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan RME

dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT yang dilakukan setiap kali

tatap muka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah,

keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri

35 Pekanbaru.
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c. Tes Pemahaman Konsep Matematika

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terutama terhadap

pemahaman konsep matematika sebelum menggunakan pendekatan

RME dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT, yang diperoleh

dengan mengujikan soal pemahaman konsep kepada siswa. Sedangkan

data tentang pemahaman konsep setelah menggunakan pembelajaran

ini akan diperoleh melalui tes yang dilakukan pada akhir pertemuan.

Sebelum soal-soal pretest-posttest diujikan pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol, terlebih dahulu diujikan untuk melihat

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya beda.

1) Uji Validitas Tes

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat kendala

atau keshahihan (ketepatan) suatu alat ukur. Suatu tes dikatakan

valid apabila dapat mengukur dengan tepat keadaan yang ingin

diukur dan sebaliknya. Uji validitas tes dapat dilakukan dengan

menggunakan rumus:5

Keterangan: = Koefisien validitas

N = Banyaknya siswa

= Jumlah Skor item

5Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar. Surakarta: Pustaka Belajar, 2011, hlm. 118.
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= Jumlah Skor total

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus :

Distribusi untuk dan derajad kebebasan, (dk = n -2).

Kaidah keputusan: Jika > berarti valid

berarti tidak valid

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai

indeks korelasinya (r) sebagai berikut:

Kriteria untuk menentukan validitas butir soal adalah:

TABEL III.2
KRITERIA VALIDITAS SOAL
Besarnya r 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

Hasil pengujian validitas soal disajikan pada tabel III.3:

TABEL III.3
HASIL PENGUJIAN VALIDITAS SOAL

No.
Item

Pertanyaan

Koefisien
Korelasi

r hitung

Kriteria
Penafsiran

r hitung

Harga
t hitung

Harga
t tabel

Keputusan

1. 0,747 Tinggi 5,73 1,706 Valid

2. 0,707 Tinggi 5,099 1,706 Valid

3. 0,818 Sangat Tinggi 7,254 1,706 Valid

4. 0,662 Tinggi 4,5 1,706 Valid

5. 0,645 Tinggi 4,305 1,706 Valid
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6. 0,652 Tinggi 4,387 1,706 Valid

7. 0,783 Tinggi 6,42 1,706 Valid

Dari hasil uji coba instrumen penelitian yaitu 7 butir item

soal, seluruh soal tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan

untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika

siswa pada posttest. Secara rinci perhitungan validitas soal

disajikan pada Lampiran F.

2) Uji Reliabilitas Tes

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan

instrument atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi

tersebut. Suatu alat evalusi (instrumen) dikatakan baik apabila

reliabilitasnya tinggi. Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki

reliabilitas tinggi, sedang, atau rendah dapat dilihat dari nilai

koefisien reliabilitasnya. Adapun pengujian reliabilitas yang

digunakan peneliti adalah metode alpha cronbach dengan rumus:6

Keterangan: = koefisien reliabilitas

n = banyaknya item

= varians skor tiap item

= varians total

6Riduwan. Belajar Mudah Penelitian, Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula.
Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 115.
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Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil yaitu

0,8389. Jika hasil ini dikonsultasikan dengan nilai tabel r

Product Moment dengan dk = N – 1 = 28 – 1 = 27, signifikansi 5%,

maka diperoleh

Keputusan dengan membandingkan dengan .

Kaidah keputusan: Jika > berarti reliabel dan

< berarti tidak reliabel.

Setelah membandingkan 0,8389 dengan

didapatkan > , maka dapat disimpulkan

bahwa instrumen yang diujicobakan adalah reliabel, sehingga

instrumen tersebut bisa digunakan untuk diuji pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Perhitungan reliabilitas terdapat

pada Lampiran G.

3) 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 baik adalah soal yang tidak

terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Untuk mengetahui indeks

kesukaran dapat digunakan rumus yaitu:

Keterangan: TK = Tingkat Kesukaran

SA = Jumlah skor kelompok atas
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SB = Jumlah skor kelompok bawah

T = Jumlah siswa

Smak = Skor maksimal tiap soal

Smin = Skor minimal tiap soal

TABEL III.4
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL

Rentang TK Kategori
0,00 - 0,19 Sangat Sukar
0,20 - 0,39 Sukar
0,40 - 0,59 Sedang
0,60 - 0,79 Mudah
0,80 - 1,00 Sangat Mudah

Sumber:7

Hasil pengujian tingkat kesukaran soal disajikan secara

singkat pada tabel berikut:

TABEL III.5
HASIL PENGUJIAN TINGKAT KESUKARAN SOAL
Butir Soal Nilai TK Ketegori TK

1 0,775 Mudah
2 0,464 Sedang
3 0,637 Mudah
4 0,487 Sedang
5 0,469 Sedang
6 0,438 Sedang
7 0,507 Sedang

Berdasarkan dari hasil perhitungan dan kriteria tingkat

kesukaran, diperoleh lima soal termasuk kategori sedang dan dua

soal kategori mudah. Untuk lebih jelasnya, perhitungan tingkat

kesukaran soal ini dapat dilihat pada Lampiran H.

4) Uji Daya Pembeda

7Purwanto. Op. cit., hlm 101.
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Daya Pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan

siswa yang berkemampuan rendah.8 Siswa yang pandai termasuk

dalam siswa kelompok atas yang merupakan setengah kelompok

siswa yang memperoleh jumlah skor tertinggi, sedangkan siswa

berkemampuan rendah termasuk dalam siswa kelompok bawah

yang merupakan setengah kelompok siswa yang memperoleh skor

terendah. Menentukan daya pembeda soal dengan rumus:

Keterangan: DB = daya pembeda

SA = jumlah skor kelompok atas

SB = jumlah skor kelompok bawah

Smak = Skor maksimal tiap soal

Smin = Skor minimal tiap soal

TABEL III.6
KRITERIA DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Kriteria
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

Sumber:9

Daya pembeda untuk tes pemahaman konsep disajikan pada

tabel III.7.

8Ibid., hlm. 102.
9Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.  Jakarta: Bumi Aksara. 2008,

hlm. 210.
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TABEL III.7
HASIL PENGUJIAN DAYA PEMBEDA SOAL
Butir Soal Nilai DB Ketegori DB

1 0,293 Cukup
2 0,357 Cukup
3 0,488 Baik
4 0,313 Cukup
5 0,259 Cukup
6 0,357 Cukup
7 0,429 Baik

Dari tabel III.7 dapat disimpulkan bahwa dari delapan soal

tes pemahaman konsep tersebut dua soal mempunyai daya

pembeda baik dan lima soal mempunyai daya beda kriteria cukup.

Perhitungan daya beda soal dapat dilihat pada Lampiran I.

E. Teknik Analasis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik

deskriptif dan analisis statistik inferensial.

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu kegiatan statistik yang dimulai dari

menghimpun data, menyusun atau mengukur data, mengolah data, dan

menyajikan dan menganalisa data angka, guna memberikan gambaran

tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan. Dalam penelitian ini tujuan
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dari analisis deskriptif adalah untuk mendeskripsikan data tentang aktivitas

siswa dan guru selama proses pembelajaran.

2. Teknik Analisis Statistik Inferensial

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis statistik inferensial, yaitu untuk menguji keberhasilan dengan hasil

belajar siswa sesudah tindakan dengan menggunakan uji statistik yaitu tes

“t”.  Tes “t” merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari dua buah

mean sampel (dua buah variabel yang dikomparatifkan).10 Bentuk

penyajian data yang dilakukan dalam bentuk data interval.

Adapun rumus tes “t” yang digunakan adalah:11

Keterangan: Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N = Jumlah Sampel

Jika > , maka tolak Ho artinya signifikan dan jika

, terima Ho artinya tidak signifikan.

10Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 178.
11Ibid., hlm. 208.
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Sebelum melakukan analisis data dengan test “t” ada syarat yang

harus dilakukan, yaitu:

a. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk

melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pada penelitian

ini, kelas yang akan diteliti sudah diuji homogenitasnya dengan cara

menguji data nilai ujian Pretest dengan menggunakan Uji Bartlet,

kemudian diambil dua kelas yang akan diteliti dan dilakukan uji F,

hasilnya dibandingkan dengan F tabel. Bila perhitungan varians

diperoleh , maka sampel dikatakan mempunyai varians yang

sama atau homogen.

b. 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. Uji

normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat

yaitu:12

Keterangan:

= Frekuensi observasi

= Frekuensi harapan

12Riduwan. Op. cit., hlm 187.
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Menentukan dengan dk = k – 1 dan taraf sifnifikan 0,05.

Kaidah Keputusan :

Jika, , berarti data Distribusi Tidak Normal

Jika, , berarti data Distribusi Normal

c. Uji Hipotesis

Analisis data akan dilakukan secara manual. Cara memberikan

interprestasi uji hipotesis ini dilakukan dengan mengambil keputusan

dengan ketentuan bila maka hipotesis nol ditolak artinya

ada perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa kelas

eksperimen yang menggunakan pendekatan RME dengan pembelajaran

kooperatif tipe NHT dan siswa kelas kontrol yang menggunakan

pembelajaran konvensional dan bila maka hipotesis nol

diterima artinya tidak ada perbedaan pemahaman konsep matematika

antara siswa kelas eksperimen yang menggunakan pendekatan RME

dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan siswa kelas kontrol

yang menggunakan pembelajaran konvensional dengan metode

ceramah.


