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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian ini adalah kuasi eksperimen karena terdapat unsur

manipulasi yaitu mengubah keadaan biasa secara sistematis kekeadaan

tertentu serta tetap mengamati dan mengendalikan variabel luar yang dapat

mempengaruhi hasil penelitian.

Walaupun penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen namun

peneliti tidak mampu mengontrol sepenuhnya variabel luar, tetapi peneliti

menerapkan desain eksperimen murni karena ciri utama dari desain

eksperimen murni yaitu sampel yang digunakan untuk kelompok kontrol

maupun kelompok eksperimen diambil secara random.1

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

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 112.
2 Ibid., h. 113.
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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: Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan3

Keterangan:

R     = Pengambilan sampel secara acak

X     = Perlakuan pada kelas eksperimen

O1 = Pretes kelas eksperimen

O2 = Postes kelas eksperimen

O3 = Pretes kelas kontrol

O4 = Postes kelas kontrol

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 20 Mei sampai dengan

6 Juni 2013. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 6 Kundur.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 6

Kundur. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep

siswa.

3 Ibid.
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D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 6

Kundur 2012/2013 sebanyak 59 peserta didik Sampel yang akan diambil

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X dengan menggunakan

sampel penuh. Di mana kelas X-1 sebagai kelas eksperimen yang akan

digunakan metode pembelajaran discovery dan inquiry dan  kelas X-2 sebagai

kelas kontrol dengan metode pembelajaran konvensional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi.

Teknik observasi menggunakan lembar pengamatan siswa untuk

mengamati kegiatan siswa yang diharapkan muncul dalam pembelajaran

matematika dengan metode pembelajaran discovery dan inquiry yang

dilakukan setiap kali tatap muka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah,

keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di SMAN 6

Kundur dan data tentang hasil belajar matematika siswa yang diperoleh

secara langsung dari guru bidang studi matematika.

3. Tes

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pemahaman konsep

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terutama terhadap

pemahaman konsep matematika sebelum menggunakan metode
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pembelajaran discovery dan inquiry yang diperoleh dari nilai ujian

semester ganjil siswa. Sedangkan data tentang pemahaman konsep setelah

menggunakan pendekatan ini akan diperoleh melalui lembar tes yang

dilakukan pada akhir pertemuan.

Untuk melakukan tes yang baik maka diadakan uji coba tes

terhadap siswa. Uji coba tes yang akan dilakukan terdiri dari:

a. Validitas tes

b. Reliabelitas

c. Daya Pembeda

d. Tingkat Kesukaran

F. Pengembangan  Instrumen

Dalam penelitian ini digunakan dua kelompok pengembangan instrumen

yaitu instrumen pelaksanaan penelitian dan instrumen pengumpulan data.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pengembangan instrumen:

1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan sesuatu

yang sangat urgent yang harus disusun dan dipersiapkan sebelum

proses pembelajaran karena bermanfaat sebagai pedoman atau

petunjuk arah kegiatan guru dalam mencapai tujuan yang telah

ditentukan. RPP berisi indikator yang akan dicapai, materi, model,

pendekatan serta langkah-langkah dalam pembelajaran. Adapun materi

ajar dalam penelitian ini adalah Bangun Ruang Kubus dan Balok.
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Pemilihan materi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa materi ini

sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan peneliti dan materi

tersebut dipelajari bertepatan saat melakukan penelitian ini. Untuk

lebih jelasnya, rincian RPP dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Lampiran B.

b. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Lembar kerja siswa (LKS) berisi tentang ringkasan materi,

contoh soal, serta soal-soal latihan yang di dalamnya terdapat masalah

kontekstual dan harus diselesaikan dalam proses pembelajaran.

Rincian mengenai LKS dapat dilihat pada Lampiran C.

2. Instrumen pengumpulan data penelitian

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara-cara sebagai berikut:

a. Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa

Tes merupakan salah satu instrumen pengumpulan data dalam

penelitian ini. Tes adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang

diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan

jawaban-jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor

angka.4 Tes tersebut berisi soal-soal pemahaman konsep dan

penilaiannya dilakukan berdasarkan indikator pemahaman konsep.

Rincian mengenai tes dapat dilihat pada Lampiran J, Lampiran K,

Lampiran L, Lampiran M, Lampiran N.

4 H. Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2007, hlm. 268.
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Dua persyaratan pokok bagi tes adalah validitas dan

reliabilitas.5 Untuk itu, sebelum tes tersebut diberikan kepada kelas

eksperimen dan kelas kontrol selama 2 jam pelajaran, peneliti telah

melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas soal pada kelas

VIII.3. Peneliti juga menguji tingkat kesukaran serta daya beda soal.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan dan

keterpercayaan tes tersebut.

Tes dilaksanakan pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan

keenam. Hasil tes kemudian dianalisa oleh peneliti guna mengetahui

kemampuan pemahaman konsep matematika yang dicapai siswa

1) Uji Validitas

Suatu soal dikatakan valid apabila soal-soal tersebut mengukur

apa yang semestinya diukur. Sebuah butir soal memiliki validitas

tinggi jika skor butir memiliki kesejajaran dengan skor total artinya

memiliki korelasi yang baik.6 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 berikut : 7

= ∑ − ∑ (∑ )[ 	 ∑ − (∑ ) ][ 	 ∑ − (∑ ) ]
5 Ibid.

6 Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes,
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h.65.

7 Hartono, Metodologi Penelitian, Pekanbaru: Zanafa,  2010, h. 67.
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Keterangan :

r :  Koefisien validitas

N :  Banyaknya siswa

X :  Skor item

Y :  Skor total

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus := √√ 	
Distrubusi (Tabel t) untuk = 0,05 dan derajad kebebasan (dk= n-2).

Kaidah keputusan:

Jika t hitung > t tabel berarti valid sebaliknya

Jika t hitung < t tabel berarti tidak valid

Jika instrument itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk

menentukan validitas butir soal adalah:

TABEL III. 2
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

Sumber: Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian8

8 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung:
Alfabeta, 2010, h. 98
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Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh koefisien

validitasnya. Dari hasil perhitungan tersebut, maka di dapat bahwa

dari kelima soal yang di ujikan adalah valid.  Rangkuman hasil uji

validitas soal dapat dilihat pada Tabel III.2. Oleh karena itu, tes

tersebut layak digunakan sebagai instrument penelitian. Hasil

perhitungan validitas soal dapat dilihat pada lampiran I1.

TABEL III.3
HASIL UJI VALIDITAS UJI COBA SOAL POSTEST

No
Soal

Keofisien
Korelasi

Nilai
thitung

Nilai
ttabel

Kriteria Keputusan

1 0,54 3,15 1,711 Cukup Tinggi Valid

2 0,55 3,24 1,711 Cukup Tinggi Valid

3 0,49 2,74 1,711 Cukup Tinggi Valid

4 0,61 3,82 1,711 Tinggi Valid

5 0,84 7,53 1,711 Sangat Tinggi Valid

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu tes merupakan ukuran yang menyatakan

tingkat kekonsistenan tes itu, artinya tes itu memiliki keandalan untuk

digunakan sebagai alat ukur dalam jangka waktu yang relatif lama.

Untuk menghitung reliabilitas tes ini digunakan rumus alpha dengan

rumus9 :

= ∑ − ∑

9 Ibid. hlm. 115-116.
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= ∑ − ∑

= 1 − ∑
Keterangan:

= Nilai Reliabilitas

= Varians skor tiap-tiap item∑ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

= Varians total∑ = Jumlah kuadrat item Xi∑ = Jumlah item Xi dikuadratkan		∑ = Jumlah kuadrat X total∑ = Jumlah X total dikuadratkan

= Jumlah item

= Jumlah siswa

Jika hasil r11 ini dibandingkan dengan nilai Tabel r Product

Moment dengan dk = N – 1 = 30 – 1 = 29, signifikansi 5%, maka

diperoleh rtabel = 0,367. Keputusan dengan membandingkan r11 dengan

rtabel.

Kaidah keputusan : Jika > berarti Reliabel dan	 < berarti Tidak Reliabel.
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Hasil uji reliabilitas yang peneliti lakukan diperoleh nilai= 0,6125 dan lebih besar dari = 0,367 maka kelima soal

yang diujikan tersebut Reliabel.Uji Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal diperoleh dengan menghitung

persentase siswa dalam menjawab butir soal dengan benar. Semakin

kecil persentase menunjukkan bahwa butir soal semakin sukar dan

semakin besar persentase menunjukkan bahwa butir soal semakin

mudah.

3) 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: 10

= −−
Keterangan:

DP   = Daya Pembeda SA   = Jumlah skor atas

SB  = Jumlah skor bawah T    = Jumlah siswa pada kelompok

Smax = Skor maksimum Smin = Skor minimum

10Mas’ud Zein, 2011, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay
Makalah dalam Bentuk Power Point, h.38
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TABEL III. 4
PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda

Kriteria

≥ 0.40 Baik Sekali0.30 ≤ ≤ 0.39 Baik0.20 ≤ ≤ 0.29 Kurang Baik< 0.20 Jelek

Hasil perhitungan dari uji daya beda soal Postest dapat dilihat pada

table III.5.

TABEL III. 5
HASIL UJI DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA
No

Soal

Daya Beda Kriteria

1 0,244 KB

2 0,462 BS

3 0,359 B

4 0,308 B

5 0,385 B

Dari hasil perhitungan uji daya beda soal postest yang

dilakukan peneliti dari 5 soal yang diujikan, memiliki satu soal

dengan kriteria daya beda baik sekali dan empat soal dengan kriteria

baik . Untuk lebih jelasnya perhitungan uji daya beda soal dapat

dilihat pada Lampiran I3.

4) Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan

untuk menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam kategori
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mudah, sedang atau sukar. Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat

digunakan rumus:

= + −−
Keterangan:

TK = Tingkat Kesukaran Soal

TABEL III. 6
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL

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

Hasil uji tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel III.7

TABEL III. 7
HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL

No Soal Tingkat Kesukaran Kriteria

1 0,608 Sedang

2 0,717 Mudah

3 0,769 Sedang

4 0,641 Sedang

5 0,577 Sedang

Dari hasil uji tingkat kesukaran soal, dari 5 soal termasuk

kriteria sedang. Untuk proses perhitungannya dapat dilihat pada

Lampiran I3.
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G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Tahap Awal

Sebelum sampel diberi perlakuan, maka nilai pretest perlu dianalisis

dahulu melalui uji normalitas dan uji homogenitas. 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

kesimpulan berdasarkan teori berlaku.

Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas data

menggunakan rumus “chi kuadrat” yaitu:11

= 	 ( − ℎ)2ℎ
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

11 Riduwan, Dasar-Dasar Statistik, Op.cit. hlm. 187.
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Jika, 	 		 ≤ 	 , berarti data Distribusi Normal

Setelah dilakukan perhitungan data awal, untuk kelas eksperimen

diperoleh nilai = 4,4925 dan 	 = 12,592. Ternyata 4,4925≤ 12,592 atau 		 ≤ 	 . Dapat disimpulkan data awal kelas

eksperimen berdistribusi normal.

Untuk kelas kontrol diperoleh nilai = 4,3858 dan 	
= 12,592. Ternyata 4,3858 ≤ 12,592 atau 						 ≤ 	 . Dapat

disimpulkan data awal kelas kontrol berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan suatu uji statistik yang dilakukan

untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varians

yang sama atau tidak. Uji homogenitas yang akan digunakan pada

penelitian ini adalah uji F, yaitu:12

	ℎ = 	 		
Menentukan dengan dk pembilang = n – 1 dan dk penyebut = n

– 1 dengan taraf sifnifikan 0,05.

Kaidah Keputusan :

Jika, > , berarti Tidak Homogen

Jika, ≤ 	 , berarti Homogen

12 Ibid., hlm. 186.
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Setelah dilakukan perhitungan didapat varians terbesar 98,22

dan variansi terkecil 94,23, diperoleh nilai = 1,04	 dan nilai	= 1,96. Ternyata 1,04	 	≤ 1,96 atau ≤ , maka

varians-varians adalah homogen.

c. Uji t

Uji perbedaan rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan rerata kelas eksperimen secara signifikan dengan rerata

kelas kontrol, pengujian hipotesis menggunakan uji t, yaitu:13

				 = −
√ + √

Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N     = Jumlah Sampel

Kaidah Keputusan :

Jika, t > , berarti tidak ada perbedaan

Jika, 			 ≤ 	 , berarti ada perbedaan

Setelah dilakukan pengujian didapat  thitung sebesar 0.593	dan

diperoleh adalah 2,01, berarti besar thitung dibandingkan ttabel pada

13 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 208.
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taraf signifikan 5% adalah 0.593	 < 	2,01 atau thitung < ttabel , maka tidak

ada perbedaan, berarti Ho diterima dan  Ha ditolak.

2. Analisis Tahap Akhir

a. Uji Hipotesis

Analisis tahap akhir merupakan analisis untuk menguji

hipotesis penelitian menggunakan uji persamaan dua rata-rata

setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda. Hasil tes

akhir ini akan diperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam

menguji hipotesis penelitian. Analisis hipotesis menggunakan skor

nilai tes berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematika

dengan pembelajaran menggunakan pendekatan Inkuiri dan

konvensional.

Sebelum uji persamaan dua rata-rata terlebih dahulu dilakukan

pengujian prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji

homogenitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah

kedua kelompok sampel dengan pembelajaran menggunakan

pendekatan Inkuiri dan konvensional berdistribusi normal atau

tidak. Adapun langkah-langkah dan rumus yang digunakan

sama dengan uji normalitas pada analisis data tahap awal.

Jika kedua data yang dianalisis berdistribusi normal,

maka dilanjutkan dengan uji parametrik yaitu uji homogenitas
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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.

2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah

kedua kelompok sampel dengan pembelajaran dengan

pendekatan Inkuiri dan dengan konvensional mempunyai tingkat

varians yang sama, sehingga dapat menentukan rumus uji t yang

akan digunakan.  Rumus yang digunakan sama dengan rumus

untuk menentukan homogenitas pada analisis data tahap awal.

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 rata-rata 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

14 Ibid.
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			 = −
√ + √

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

′ = 	 − 	+
Keterangan:	 = Mean kelas eksperimen

= Mean kelas kontrol

= Variansi kelas eksperimen

= Variansi kelas eksperimen

= Sampel kelas eksperimen

= Sampel kelas Kontrol

15 Sudjana, Metoda Statistika, Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 240.
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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, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 153.


