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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah quasi eksperimen, dimana

kelompok kontrol tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol

variabel-variabel luar yang memepengaruhi pelaksanaan eksperimen.1 Desain

penelitian adalah penelitian quasi eksperimen dengan Pretest-Posttest Control

Group Design.2 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.

Desain Pretest-Posttest Control Group Design dapat di lihat pada tabel III. 1

dibawah ini.

Tabel III. 1. Pretest-Posttest Control Group Design

Pretest Perlakuan Posttest

KE

KP

Sumber : Yulius Slamet

Keterangan:

KE : Kelompok eksperimen

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Jakarta: Alfabeta, 2011),
h. 77.

2 Yulius Slamet, Pengantar Penelitian Kuantitatif, ( Surakarta: UNS Press, 2008), h. 90.

T1 X T2

T1 - T2
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KP : Kelompok pengontrol

X   : Perlakuan

- : Tidak ada perlakuan

T1 : Pretest

T2 : Posttest

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 07 mei sampai dengan 28

Mei 2013. Tempat penelitian ini berlokasi di Madrasah Tsanawiyah Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kabupaten Kampar.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penerapan

Pembelajaran Talking Stick. Sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman

konsep matematika siswa MTs Pondok Pesatren Islamic Centre Al-Hidayah

kampar.

D. Populasi dan Sampel

Adapun populasi ini terdiri dari seluruh siswa Madrasah Tsanawiyah se-

kabupaten Kampar.

Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII sebanyak dua kelas.

Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah simple random

sampling. Teknik simple random sampling adalah cara pengambilan sampel

dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata
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(tingkatan) dalam anggota populasi tersebut , hal ini dilakukan apabila anggota

populasi dianggap homogeny (sejenis).3

Peneliti dapat mengambil 2 kelas secara acak sebagai sampel yaitu kelas

VIII.3 sebagai kelas eksperimen yang akan diterapkan metode pembelajaran

Talking Stick dan kelas VIII.4 sebagai kelas kontrol yang menggunakan

pembelajaran konvensional. Sebelum sampel diberi perlakuan, maka perlu

dianalisis dahulu melalui uji normalitas, uji homogenitas dan uji-t. Hal ini

dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel berasal dari

kondisi awal yang sama. Data yang digunakan berasal dari nilai pretest. Secara

rinci perhitungan menentukan sampel melalui uji homogenitas disajikan pada

lampiran I5, uji normalitas disajikan pada lampiran i6 dan uji-t disajikan pada

lampiran I7.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah:

1. Observasi

Yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan

menggunakan seluruh alat indra.4 Teknik observasi menggunakan lembaran

pengamatan siswa untuk mengamati kegiatan siswa yang diharapkan

muncul dalam pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran

Talking Stick yang dilakukan setiap kali tatap muka. Pengamatan ini

dilaksanakan oleh seorang observer yang merupakan guru di sekolah

3 Riduwan Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula,
(Bandung : Alfabeta, 2010), h. 58.

4 Hartono, Analisis Item Instrumen (Pekanbaru:  Zanafa Publishing, 2010), h. 77.
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tersebut untuk mengamati kegiatan yang dilakukan peneliti dan siswa saat

pembelajaran berlangsung.

Hasil dari observasi yang dilakukan dimana guru bertindak sebagai

observer, peneliti telah melakukan proses pembelajaran dengan metode

Talking Stick dengan baik dan melakukan langkah-langkah metode Talking

Stick dengan benar. Sedangkan siswa mengikuti proses pembelajaran

dengan baik, melaksanakan apa yang ditugaskan oleh guru, dan mengikuti

instruksi-instruksi yang ada dalam metode pembelajaran Talking Stick.

Adapun instrumen yang digunakan untuk observasi terlampir pada lampiran

F dan G.

2. Dokumentasi

Yaitu Instrumen penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis

sebagai sumber data.5 Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah

sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di MTs

Pondok Pesantren Al-Hidayah Kampar dan data dokumentasi ini digunakan

untuk mengambil data siswa, keadaan siswa, dan majelis guru.

3. Tes

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk

mengukur pengetahuan, kemampuan atau bakat, inteligensia, keterampilan

yang dimiliki individu atau kelompok. Tes dilakukan secara langsung

terhadap siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konsep

matematika siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren

5 Ibid, h. 78.
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Islamic Centre Al-Hidayah Kampar terhadap materi bangunruang. Soal

disusun dalam beberapa butir soal essay yang berguna untuk mengukur

pemahaman konsep matematika siswa.

Untuk memperoleh tes yang baik, maka dilakukan uji coba soal tes

terhadap siswa. Uji coba yang akan dilakukan terdiri dari:

a. Validitas tes

Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen, Sugiyono

menyatakan bahwa istrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.6

Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi.

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila telah mengukur tujuan

khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang

diberikan7. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tes yang valid maka

peneliti menggunakan tes yang telah dikonsultasikan sebelumnya dengan

guru matematika yang mengajar di kelas tindakan. Dimana rumus yang

digunakan yaitu:8
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6Sugiyono, Op.Cit, h.121.
7 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.

67.
8 Riduwan , Op.Cit, h. 98.
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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:9

TABEL III. 2
INTERPRETASI 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

Hasil analisis validitas tes pemahaman konsep disajikan pada tabel III. 3.

9 Riduwan , Op.Cit, h. 98.
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TABEL III. 3
ANALISIS VALIDITAS TES PEMAHAMAN KONSEP

No rhitung Kriteria thitung ttabel dk =

25-2

Keterangan

1 0, 43 Cukup Tinggi 2, 28 1, 714 Valid

2 0, 62 Tinggi 4, 82 1, 714 Valid

3 0, 52 Cukup Tinggi 2, 79 1, 714 Valid

4 0, 41 Cukup Tinggi 2, 16 1, 714 Valid

5 0, 56 Cukup Tinggi 3, 88 1, 714 Valid

Perhitungan uji validitas dapat dilihat pada lampiran H4.

b. 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.

Untuk mengetahui daya pembeda item soal digunakan rumus

sebagai berikut:

= −12 −
Keterangan:

DP = Daya Pembeda

SA = Jumlah skor atas

SB = Jumlah skor bawah

T = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah
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Smax = Skor maksimum

Smin = Skor minimum

Kriteria yang digunakan untuk daya pembeda soal adalah:10

TABEL III. 4
INTERPRETASI DAYA PEMBEDA

Daya Pembeda Interpretasi

DP	≥ 	0,40 Baik Sekali

0,30	≤ 	DP	< 	0,39 Baik

0,20 ≤ 	DP	< 	0,29 Kurang Baik

DP	< 0,19 Buruk

Daya pembeda untuk tes pemahaman konsep dapat disajikan pada tabel

III. 5.

TABEL III. 5
ANALISIS DAYA PEMBEDA TES PEMAHAMAN KONSEP

No Daya Pembeda Interpretasi Daya Pembeda

1 0, 44 Baik Sekali

2 0, 107 Buruk

3 0, 48 Baik Sekali

4 0, 46 Baik Sekali

5 0, 16 Buruk

Perhitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada lampiran H6.

10 Zainal Arifin, Evaluasi pembelajaran, (Jakarta: remaja rosdakarya, 2009). h. 274.
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c. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk

menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam kategori mudah,

sedang atau sukar. Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat digunakan

rumus:

= + −−
Keterangan:

TK = Tingkat Kesukaran Soal

Kriteria tingkat kesukaran soal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:11

TABEL III. 6
INTERPRETASI TINGKAT KESUKARAN

Tingkat Kesukaran Interpretasi

TK	> 	0,70 Mudah

0,30	≤ 	TK	 < 	0,70 Sedang

TK	< 0,30 Sukar

Tingkat kesukaran soal untuk tes pemahaman konsep disajikan pada tabel

III. 7.

11 Sumarna Surapnata, Analisis Validitas, Reliabilitas dan interpretasi Hasil tes, (Bandung:
remaja rosdakarya, 2009), h. 21.
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TABEL III. 7
ANALISIS TINGKAT KESUKARAN TES PEMAHAMAN

KONSEP

No Tingkat Kesukaran Interpretasi Tingkat Kesukaran

1 1, 8 Mudah

2 0, 8 Mudah

3 0, 7 Sedang

4 0, 52 Sedang

5 0, 64 Sedang

Perhitungan tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada lampiran H6.

d. Reliabilitas Tes

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 rumus12 :

= ∑ ∑

	 = ∑ ∑

= 1 − ∑
Keterangan:

= Nilai Reliabilitas

= Varians skor tiap-tiap item

12 Riduwan, Op.Cit, h. 115-116.
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∑ = 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

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.13

TABEL III. 8
INTERPRETASI RELIABILITAS TES

Reliabilitas Tes Interpretasi0,80 < ≤ 1,00 Sangat Tinggi0,60 < ≤ 0,80 Tinggi0,40 < ≤ 0,60 Sedang0,20 < ≤ 0,40 Rendah0,00 < ≤ 0,20 Sangat Rendah

13Suharsimi Arikunto, Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara,1993, h. 104.
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Jika hasil r11 ini dikonsultasikan dengan nilai Tabel r Product Moment

dengan dk = N – 1 = 25 – 1 = 24, signifikansi 5%, maka diperoleh ttabel =

0,404. Keputusan dengan membandingkan r11 dengan rtabel. Maka 0, 425 ≥

0, 404, sehingga butir soal reliabel.

Kaidah keputusan : Jika > berarti Reliabel dan																																																																	 < berarti Tidak Reliabel.

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal secara keseluruhan

diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0, 425 yang berarti bahwa tes

pemahaman konsep mempunyai reliabilitas yang sedang. Perhitungan

reliabilitas dapat dilihat pada lampiran H5.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah

statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menguji keberhasilan

dengan membandingkan bobot dari pemahaman konsep siswa yang diberikan

tindakan. Selanjutnya untuk menguji apakah pembelajaran dengan

menggunakan metode Talking Stick dapat meningkatkan pemahaman konsep

matematika siswa. Tahapan yang dilakukan antara lain:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji yang

digunakan adalah uji chi kuadrat. Rumus yang digunakan yaitu :14

14 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Jakarta: Gaung Persada Press,
2010), h. 111.
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2=	∑ − 2
Keterangan := Frekuensi yang diperoleh atau diamati dari sampel penelitian= Frekuensi yang diharapkan pada populasi

Apabila datanya sudah normal, maka bisa dilanjutkan dengan menganalisis

tes dengan menggunakan rumus tes”t”. Data dikatakan normal apabila

ὥ2
hitung ˂ὥ2

tabel.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk melihat

kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pada penelitian ini pengujian

homogenitasnya diuji dengan cara menguji data niai ujian sebelumnya.

Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F kemudian uji

Bartlett. Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F

dengan rumus :15

F = varians	terbesarvarians	terkecil
Kriteria pengujian:

Jika: Fhitung≥FTabel, Tidak Homogen

Jika: Fhitung≤FTabel, Homogen

Pengujian Bartlett ini perlu, sebab sering terjadi bahwa antara

variansi yang paling tinggi dengan yang paling rendah tampak homogen

15 Purwanto, Statistika untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 177.
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tetapi variansi totalnya apabila diuji tidak homogen. Perhitungan uji Bartlett

pretes dapat dilihat pada Lampiran I4.

c. Uji Hipotesis

Apabila Jenis data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data

interval, maka digunakan uji “t”. Teknik analisa data yang digunakan pada

penelitian ini adalah menganalisa data dengan uji “t” untuk sampel besar (N≥ 		30) yang tidak berkorelasi. Untuk menguji hipotesa diatas adalah dengan

menghitung harga t0 dengan rumus:16

t0 =
	

√ 	 	 	 √ 	
Keterangan:

Mx : Mean Variabel X

My : Mean Variabel Y

SDx : Standar Deviasi X

SDy : Standar Deviasi Y

N : Jumlah Sampel

Apabila t0 ≥ ttabel, maka Ha diterima yang artinya ada perbedaan antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

Apabila asumsi-asumsi pada uji parametrik tidak dipenuhi maka uji

non parametrik menjadi alternatif. Jika data berdistribiusi normal tetapi

tidak homogen maka pengganti uji “t” untuk menguji perbedaan rata-rata

16Hartono, Statisik Untuk Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), h. 206.
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pada statistik parametrik yaitu Mann-Whitney Test.17 Rumus Mann-

Whitney Test yaitu:

= 	 ∑ 	 		 	 	
	 	. ∑ ( ) 	∑ ( ) 	 	 	( )( )

	
Dimana:

R (xi) = Rank untuk x

R (yi) = Rank untuk y

17 Ating Somantri, Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistik dalam Penelitian, (Bandung:
Pustaka Setia, 2006), h. 301-302.


