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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimental-Semu (quasi

eksperimental research). Tujuan penelitian eksperimental-semu adalah

untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi

yang dapat diperoleh dengan informasi yang sebenarnya dalam keadaan

yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan/atau memanipulasikan

semua variabel yang relevan.1

Desain penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian eksperimen-

semu ini yaitu Nonequivalent Control Group Design. Dalam desain ini

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random.

Desain penelitian ini disajikan pada Tabel III.1.

TABEL III.1.

DESAIN PENELITIAN

Kelompok Pretes Perlakuan Postes

Eksperimen O1 X O2

Kontrol O1 - O2

Sumber: (Hamid Darmadi, 2011:184)

Ket: O1 = Pretes (Tes kemampuan pemahaman konsep dan
kemampuan penalaran matematik)

O2 = Postes (Tes kemampuan pemahaman konsep dan
kemampuan penalaran matematik)

1 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.92
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X = Pembelajaran Matematika dengan Model Pembelajaran
Berbasis Masalah

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran

2013/2014 yaitu mulai hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sampai 17 Maret

2014 di SMP N 23 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Garuda Sakti

Pekanbaru Riau.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP N 23 Pekanbaru

Tahun Ajaran 2013/2014. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah

siswa kelas VIIIH sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIII sebagai kelas

kontrol. Sampel dalam penelitian ini tidak dipilih secara random, melainkan

dipilih dengan teknik sampling purposive. Sampling Purposive adalah

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.2 Adapun

pertimbangan pengambilan sampel pada penelitian ini adalah berdasarkan

guru yang mengajar dan kemampuan rata-rata kelompok (kelas) hasil

pretest.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2 Sugiyono, Metode  Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2012), h.124
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1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan

guru dan siswa, sarana dan prasarana yanga ada di SMP N 23

Pekanbaru dan tentang hasil belajar matematika siswa yang diperoleh

secara langsung dari guru bidang studi matematika.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama

proses pembelajaran dengan menggunakan model Pembelajaran

Berbasis Masalah (PBM) untuk setiap kali pertemuan dengan mengisi

lembar observasi yang sudah disediakan. Lembar observasi diisi sesuai

dengan tuntutan rencana pelaksanaan pembelajaran yang tersedia pada

lembar observasi.

3. Tes

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk

mengukur pengetahuan, kemampuan atau bakat, inteligensia,

keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok.3 Tes digunakan

untuk memperoleh data hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol terutama terhadap kemampuan pemahaman konsep dan

penalaran matematika siswa.

3 Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h. 58
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E. Instrumen Penelitian

1. Observasi

Berupa lembar observasi proses pembelajaran yang harus diiisi oleh

guru bidang studi matematika.

2. Tes

Tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep dan

penalaran matematika siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru. Sebelum soal

diujikan kepada siswa pada masing-masing sampel, dosen telah

mengujicobakan soal-soal tersebut dan menganalisis soal uji coba untuk

melihat validitas butir soal, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan

reliabiltas soal. Karena dengan menggunakan instrumen yang valid dan

reliabel dalam pengumpulan data, diharapkan hasil penelitian akan

menjadi valid (saheh).4

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila

mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur

dengan tepat sesuai dengan kondisi responden yang sesungguhnya.5

Validitas instrumen penelitian baik dalam bentuk tes, angket atau

observasi dapat diketahui dengan melakukan analisis faktor, yaitu

dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan skor

totalnya. Hal ini bisa dilakukan dengan korelasi Product moment.

4 Riduwan, Belajar Mudah (Penelitian Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula),
(Bandung: Alfabeta, 2010), h.97.

5 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010), h.81
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Rumus yang dapat digunakan dengan menggunakan nilai asli

adalah sebagai berikut6:

= . ∑ − (∑ )(∑ ). ∑ − (∑ ) . ∑ − (∑ )
Ket: r xy =  Koefisien korelasi∑ =  Jumlah skor item∑ =  Jumlah skor total (seluruh item)

N =  Jumlah responden.

Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan rumus :

= √ − 2√1 −
Distrubusi (tabel t) untuk = 0,05 (5%) dan derajad kebebasan

(dk = n-2). Kaidah keputusan:

Jika t hitung > t tabel berarti valid, sebaliknya

Jika t hitung < t tabel berarti tidak valid

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata reliability berarti sejauh mana

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.7 Metode yang digunakan

untuk mengetahui reliabelitas instrumen pada penelitian ini adalah

dengan rumus alpha. Proses perhitungan reliabelitas dengan

menggunakan metode alpha adalah sebagai berikut8:

6 Ibid. h. 85
7 Ali Hamzah, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada,2014), h. 230
8 Hartono,2010, Op.Cit, h.102-103
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1) Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus sebagai

berikut:

= ∑ − ∑
Ket: Si =  Varians skor tiap-tiap item∑ =  Jumlah Kuadrat item Xi∑ =  Jumlah item Xi dikuadratkan

=  Jumlah responden

2) Menjumlahkan varians semua item dengan rumus sebagai

berikut: = + + + ⋯+
Ket: ∑ =  Jumlah varians semua item+ + ⋯+ =  Varian item ke 1, 2, dst.

3) Menghitung varians total dengan rumus sebagai berikut:

= ∑ − ∑
Ket: St = Varians Total∑ =  Jumlah Kuadrat X total∑ =  Jumlah X total dikuadratkan

= Jumlah responden

4) Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai berikut:

= kk − 1 1 − ∑ 	
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Ket: r11 = Nilai Reliabelitas∑ =  Jumlah varians semua item

St = Varians Total

k =  Jumlah Item

Distrubusi (tabel r) untuk = 0,05 (5%) dan derajad kebebasan

(dk = n-2). Kaidah keputusan:

Jika r hitung > r tabel berarti reliabel, sebaliknya

Jika r hitung < r tabel berarti tidak reliabel

c. Uji Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk

menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah,

sedang atau sukar. Persamaan yang digunakan untuk menentukan

tingkat kesukaran (p) adalah9:

= ∑
Ket: p = proporsi menjawab benar atau tingkat kesukaran∑ = banyaknya peserta tes yang menjawab benar

= skor maksimum

N = jumlah peserta tes

9 Sumarna Surapranata, Analisis,Validitas,Reliabelitas dan Interpretasi Hasil Tes
Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 12
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TABEL III.2
PROPORSI TINGKAT KESUKARAN SOAL

Proportion Correct
(p)

Kategori Soal> 0,70 Mudah0,30 ≤ ≤ 0,70 Sedang< 0,30 Sukar

Sumber: (Hartono, 2010: 39)

d. Uji Daya Pembeda

Perhitungan daya pembeda (diskriminasi) bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana instrumen (tes) dapat membedakan antara

siswa yang berada pada kelompok atas (kemampuan tinggi) dan

siswa yang berada pada kelompok bawah (kemampuan rendah).

Langkah yang dilakukan untuk menghitung daya pembeda soal

uraian yaitu:

1) Urutkan seluruh peserta tes berdasarkan perolehan skor total

dari yang tinggi ke perolehan skor yang rendah,

2) Bagilah seluruh peserta tes menjadi 27% kelompok atas, yaitu

kelompok yang memiliki skor total tinggi dan 27% kelompok

bawah, yaitu kelompok peserta tes yang memperoleh skor

rendah.

3) Untuk mengetahui daya beda soal uraian adalah:= ∑ − ∑ , atau= 27% − 27%



37

Ket: D = Indeks daya beda∑ = Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada

kelompok atas∑ = Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada

kelompok bawah

nA = Jumlah peserta tes kelompok atas

nB = Jumlah peserta tes kelompok bawah

Proporsi daya pembeda soal yang digunakan dapat dilihat

pada Tabel III.3.

TABEL III.3
PROPORSI DAYA BEDA SOAL

Daya Pembeda Kriteria0,70 ≤ < 0.40 Baik Sekali0,40 ≤ < 0,70 Baik0,20 ≤ < 0,40 Cukup0,00 < < 0,20 Jelek< 0,00 Dibuang
Sumber: (Suharsimi Arikunto,2009 : 218)

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah sampel

yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan

adalah metode Liliefors. Kelebihan Liliefors test adalah
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penggunaan/perhitungannya yang sederhana, serta cukup kuat (power

full) sekalipun dengan ukuran sampel kecil (n = 4).10

Jika Lhitung < Ltabel maka data normal. Nilai Ltabel diperoleh dari

tabel uji Liliefors. Karena jumlah data lebih dari 30 responden maka

nilai Ltabel untuk taraf nyata 5% adalah :

= 0,886√
Proses pengujian Liliefors test dapat mengikuti langkah-langkah

berikut11:

a. Susunlah data dari kecil ke besar. Setiap data ditulis sekali,

meskipun ada beberapa data.

b. Periksa data, berapa kali munculnya bilangan-bilangan itu

(frekuensi harus ditulis).

c. Dari frekuensi susun frekuensi kumulatifnya dengan formula:= +
d. Berdasarkan frekuensi kumulatif, hitunglah proporsi empirik

(observasi) dengan formula: = :
e. Hitunglah nilai z untuk mengetahui theoritical proportion pada

tabel z dengan formula:

= − 	
10 Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian,

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 289
11 Ibid
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Dimana: = ∑ dan = ∑ ∑

f. Menghitung theoritical proportion (tabel z)

g. Bandingkan empirical proportion dengan theoritical proportion,

kemudian carilah selisih terbesar di dalam titik observasi antara

krdua proporsi tadi. | − |
h. Carilah selisih terbesar di luar titik observasi.| − |= | − |; | − |

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data

homogen (sama) atau tidak. Data yang akan diuji homogenitasnya

adalah data hasil pretest siswa kelas VIII SMP N 23 Pekanbaru. Data

tersebut diuji dengan Metode Barlett.

Rumus uji statistik yang digunakan adalah12:= ln 10 − ∙ log
Dimana:

= Varians tiap kelompok data

= n -1 = Derajat kebebasan tiap kelompok

=Nilai Barlett = log ∑
12 Ibid, h. 294
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= Variansi gabungan =
∑ ∙∑

Jika pada perhitungan data awal diperoleh 22
tabelhitung XX  berarti data

tidak homogen, tetapi jika 22
tabelhitung XX  berarti data homogen.

3. Uji Hipotesis

Data yang diperoleh dari penelitian ini tidak berdistribusi normal,

sehingga untuk menguji hipotesis digunakan statistik non parametrik

yaitu Mann Whitney U-test. Adapun rumusnya adalah13:

U1 = n1 n2 +
	 (	 )

- R1

dan

U2 = n1 n2 +
	 (	 ) – R2

SD =
		 	( 	 		 	 	 )

z =

Ket : U = Jumlah Peringkat

N1 = Jumlah Sampel 1

N2 = Jumlah Sampel 2

R1 = Jumlah Rangking pada sampel 1

M  = rata – rata

SD = Standar Deviasi

Cara memberi interprestasi uji statistik ini dilakukan dengan mengambil

keputusan dengan ketentuan :

13Sugiyono, Statistika Nonparametris, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.61
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a. Jika Zhitung > Ztabel maka hipotesis nihil (H0) ditolak, artinya

terdapat perbedaan antara kemampuan pemahaman konsep dan

penalaran matematika siswa yang belajar dengan menggunakan

model pembelajaran berbasis masalah dan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional.

b. Jika Zhitung ≤ Ztabel maka H0 diterima, artinya tidak terdapat

perbedaan antara kemampuan pemahaman konsep dan penalaran

matematika siswa yang belajar dengan menggunakan model

pembelajaran berbasis masalah dan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional.


