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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran

2013/2014 pada tanggal tanggal 17 maret – 11 april 2014 di SMKN

Kehutanan Pekanbaru, Jl. Suka karya/simpang kualu, Km. 11,5 Kel. Tuah

karya, Kec. Tampan, Pekanbaru.

B. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model

pembelajaran terbalik (reciprocal teaching), dan variabel terikat dalam

penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis matematika siswa.

C. Populasi dan Sampel

Penelitian ini akan dilakukan di SMKN Kehutanan Pekanbaru tahun

ajaran 2013/2014. Agar tidak menganggu kenyamanan aktivitas siswa kelas

XII yang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional dan

dikarenakan materi yang akan diteliti sudah dipelajari siswa kelas XI, maka

siswa yang dijadikan populasi adalah seluruh siswa kelas X SMKN Kehutanan

Pekanbaru tahun ajaran 2013/2014 yang tersebar dalam 3 kelas sebanyak 93

siswa.

Pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan teknik

Purposive Sampling. Purposive sampling adalah tata cara pengambilan sampel
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dengan pertimbangan tertentu1. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil 2

kelas dari 3 kelas berdasarkan pertimbangan kehomogenan dan rata-rata nilai

kelas sesuai nilai pretest. Sampel yang diambil yaitu kelas X Jati sebagai kelas

eksperimen (31 siswa) dan kelas X Mahoni sebagai kelas kontrol (31 siswa).

Sebelum sampel diberi perlakuan, maka perlu dianalisis dahulu melalui uji

homogenitas, uji normalitas, 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 normalitas disajikan pada lampiran L, uji

homogenitas disajikan pada lampiran M dan uji-t disajikan pada lampiran N.

D. Instrumen Penelitian

1. Perangkat pembelajaran

Adapun perangkat pembelajaran dalam penelitian ini yaitu:

a. Silabus

Silabus pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran A

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran B

c. Buku siswa yang sudah termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS).

Buku siswa pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran C

1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D (Jakarta: Alfabeta, 2013), h. 124
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2. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu:

a. Soal pretest

Soal pretest pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran E

b. Soal posttest

Soal posttest pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran O

c. Lembar observasi

Lembar observasi pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran H

dan I

E. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen, dimana variabel

penelitian tidak memungkinkan untuk dikontrol secara penuh. Desain yang

digunakan peneliti adalah Nonequivalent Control Group Design. Desain ini

hampir sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada desain

ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara

random2. Kelas eksperimen yaitu kelas yang memperoleh perlakuan

menggunakan model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching). Kelas

kontrol yaitu kelas yang tidak memperoleh perlakuan atau memperoleh

perlakuan pembelajaran matematika secara konvensional.

2 Ibid., h. 116



38

Gambaran tentang desain ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:3

TABEL III.1
RANCANGAN PENELITIAN

Kelompok Pretes Perlakuan Posttes

KE O1 X O2

KK O3 O4

Keterangan:

KE = Kelas eksperimen

KK = Kelas kontrol

O1.3 = Pretest (Tes awal)

X = Perlakuan pembelajaran matematika menggunakan model

pembelajaran terbalik (reciprocal taeaching)

O2,4 =   Posttest (Tes Akhir)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati pembelajaran yang

dilakukan oleh guru guna mendapatkan gejala-gejala yang timbul,

terutama mengenai kemampuan berpikir kritis siswa. Pada saat

penerapan model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching), peneliti

juga menggunakan lembar pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk

mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan

3 Ibid.
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cara mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan untuk setiap kali

pertemuan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan

menggunakan lembar pengamatan untuk mengamati kegiatan siswa yang

diharapkan muncul dalam pembelajaran matematika dengan penerapan

model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) setiap kali tatap muka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui data tentang sekolah,

diantaranya sejarah sekolah, sarana dan prasarana sekolah, data tentang

guru dan data tentang hasil belajar matematika siswa yang telah lalu.

Cara pendokumentasian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara

mengambil foto dari setiap kegiatan penelitian, mulai dari awal penelitian

sampai akhir penelitian.

3. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui gejala-gejala siswa

dalam pembelajaran matematika terutama mengenai kemampuan berpikir

kritisnya.

4. Tes

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, terutama terhadap kemampuan

berpikir kritis matematika siswa sebelum menggunakan model

pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) yang diperoleh dari nilai

pretest. Sedangkan data tentang kemampuan berpikir kritis matematika

siswa setelah menggunakan model pembelajaran ini diperoleh melalui
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nilai posttest.

Adapun soal tes yang akan diujikan kepada kedua kelas tersebut

adalah berupa soal kemampuan berpikir kritis matematika. Maka sebelum

melakukan tes, peneliti harus melakukan pengujian terhadap kualitas soal.

Senada dengan pernyataan Arikunto bahwa instrument yang baik harus

memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu checking validitas dan

reliabilitas, dan melakukan analisis soal (item analysis)4.

a. Validitas Butir Soal

Berkaitan dengan pengujian validitas instrument, Sugiyono

menyatakan bahwa istrumen yang valid berarti alat ukur yang

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

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur5. 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:6

4Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2013), h. 220-222

5Sugiyono, Op. Cit., h. 173
6 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian: Untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 98
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Keterangan:

= Angka indeks korelasi “r” Product Moment

n =  Jumlah Responden

=  Jumlah seluruh skor X

=  Jumlah seluruh skor Y

=  Jumlah hasil perkalian skor X dan Y

Setelah setiap butir soal dihitung besarnya koefisien korelasi

dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung

Uji-t dengan rumus :7

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

Kaidah keputusan:

Jika ≥ berarti valid, sebaliknya

Jika < berarti tidak valid

Jika soal itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk

menentukan validitas butir soal dapat dilihat pada tabel III.2. 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.3. Proses perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran

7Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2002), h. 96
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G1.

Jika instrument itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk

menentukan validitas butir soal adalah:8

TABEL III. 2
KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL
Besarnya r Interpretasi

0,800 < r <1,000 Sangat tinggi

0,600 < r < 0,799 Tinggi

0,400 < r < 0,599 Cukup Tinggi

0,200 < r < 0,399 Rendah

0,000 < r < 0,199 Sangat rendah

TABEL III.3
HASIL VALIDITAS BUTIR SOAL

No
Soal

Koefisien
Korelasi

rhitung

Harga
thitung

Harga
ttabel

Keputusan kriteria

1 0,731 5,871 1,697 Valid Tinggi

2 0,663 4,848 1,697 Valid Tinggi

3 0,458 2,821 1,697 Valid
Cukup
Tinggi

4 0,756 6,322 1,697 Valid Tinggi

5 0,618 4,307 1,697 Valid Tinggi

b. Reliabilitas Soal

Reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat evaluasi,

sejauh mana tes atau alat tersebut dapat dipercaya kebenarannya.

Reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana instrumen yang

digunakan menghasilkan data yang tetap (konsisten) walaupun

8 Riduwan, Op. Cit., h. 98
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dilakukan pengambilan berulang kali9. Untuk menghitung reliabilitas

tes ini digunakan metode alpha cronbach. Metode alpha cronbach

digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1

dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian10. Karena soal  peneliti

berupa soal uraian maka dipakai metode alpha cronbach. Proses

perhitungannya adalah sebagai berikut:11

Menghitung varians skor setiap soal dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

1) Menjumlahkan varians semua soal dengan rumus sebagai berikut:

Si = + + + …. +

2) Menghitung varians total dengan rumus:

3) Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai berikut:

r11 =  ( )( 1- )

Keterangan:

= Nilai Reliabilitas

= Varians skor tiap-tiap item

= Jumlah varians skor tiap-tiap item

9 Hartono , Metodologi Penelitian (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h. 80
10 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 122
11 Hartono, Analisis Item Instrumen (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010), h. 102
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= Varians total

= Jumlah kuadrat item Xi

= Jumlah item Xi dikuadratkan

= Jumlah kuadrat X total

= Jumlah X total dikuadratkan

= Jumlah item

= Jumlah siswa

Langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan

product moment dengan dk = N – 2 dan signifikansi 5%. ketentuan sebagai

berikut:

Jika < berarti instumen penelitian tersebut tidak reliabel.

Jika ≥ berarti instrumen penelitian tersebut reliabel.

Berdasarkan hasil ujicoba reliabilitas butir soal secara keseluruhan

diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,693, dibandingkan dengan

nilai 0,361, berarti harga 0,693 > , maka

instrumen soal tersebut reliabel. Untuk lebih lengkapnya perhitungan uji

reliabilitas ini dapat dilihat pada lampiran G2.

c. Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk

menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah,

sedang atau sukar. Bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil

belajar dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang
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dimiliki masing-masing butir item tersebut12.

Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat digunakan rumus:13

Keterangan:

= Tingkat Kesukaran

∑ x =  Jumlah Skor Item Soal

= Skor Maksimum

N = Jumlah Siswa

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering

diklasifikasikan sebagai berikut:14

TABEL III. 4
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL
Indeks Kesukaran Kriteria

Mudah
Sedang
Sukar

Rangkuman hasil uji tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel III.6

TABEL III. 5
HASIL RANGKUMAN TINGKAT KESUKARAN SOAL

Nomor
Soal

Tingkat Kesukaran Kriteria
1 0,766 Mudah
2 0,695 Sedang
3 0,430 Sedang
4 0,648 Sedang
5 0,633 Sedang

12 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2008), h. 370

13 Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes
(Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2009), h. 12

14Ibid.
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Dari tabel dapat disimpulkan bahwa soal no. 1 soal merupakan

soal dengan kategori mudah dan empat soal lainnya dengan kategori

sedang. Untuk lebih jelasnya, proses perhitungan dapat dilihat pada

lampiran G3.

d. Daya Pembeda Soal

Yang dimaksud dengan daya pembeda suatu soal tes ialah

bagaimana kemampuan soal itu untuk membedakan siswa yang

termasuk kelompok pandai (upper group) dengan siswa yang termasuk

kelompok kurang (lower group). Langkah awal yang dilakukan untuk

menghitung daya pembeda adalah mengurutkan perolehan skor total

dari yang tinggi ke perolehan yang rendah, lalu membagi seluruh

peseta tes menjadi 27% kelompok yang memiliki skor tinggi

(kelompok atas) dan 27% kelompok yang memiliki skor rendah

(kelompok bawah).

Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan

menggunakan rumus berikut15:

Keterangan:

= Daya Pembeda

= tingkat kesukaran kelompok atas

= tingkat kesukaran kelompok bawah

15 Ibid., h. 32
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Klasifikasi Daya Pembeda sebagai berikut:16

TABEL III. 6
KRITERIA DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Item Kriteria
Baik Sekali

Baik
Cukup
Jelek

Tidak baik (dibuang)

Hasil perhitungan dari uji daya beda soal dapat dilihat pada

tabel III. 8

TABEL III. 7
HASIL RANGKUMAN DAYA PEMBEDA SOAL

Soal

Tingkat
Kesukaran
Kelompok

Atas

Tingkat
Kesukaran
Kelompok

Bawah

Daya
Pembeda

Soal
(D)

Kriteria
soal

1 0,938 0,500 0,438 baik
2 0,938 0,469 0,469 baik
3 0,625 0,375 0,250 cukup
4 0,906 0,406 0,500 baik
5 0,813 0,438 0,375 cukup

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari kelima soal

kemampuan berpikir kritis matematika tersebut sebanyak 2 soal

memiliki daya pembeda dengan proporsi baik dan 3 soal memiliki

daya pembeda dengan proporsi cukup baik. Untuk lebih jelasnya,

perhitungan daya pembeda ini dapat dilihat pada lampiran G4.

16Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 232
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G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini

berdasarkan pada jenis data dan bentuk hipotesisnya. Adapun bentuk data

dalam penelitian ini adalah data ratio dan interval sedangkan bentuk

hipotesisnya adalah komparatif. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik

analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah tes “t”17. Tes “t”

merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau

tidaknya perbedaan signifikan dari dua buah mean sampel (dua buah variabel

yang dikomparatifkan)18. Sebelum melakukan analisis data dengan tes “t” ada

dua syarat yang harus dilakukan  yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

1. Uji Normalitas

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

diuji normalitasnya.  dengan chi kuadrat, maka rumus yang di gunakan

adalah:19

Keterangan:

fo = frekuensi observasi

fe = frekuensi harapan

17 Sugiyono, Op.Cit., h. 212
18Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta:PT. Raja Grafindo

Persada, 2009), h. 278
19 Riduwan, Op. Cit., h. 124
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Data dikatakan normal apabila . Jika kedua data yang

dianalisis berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji parametrik

yaitu uji homogenitas varians.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan untuk

melihat kedua kelompok sampel yang diteliti mempunyai mempunyai

tingkat varians yang sama, sehingga dapat menentukan rumus tes”t” yang

akan digunakan. Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan

uji F dengan rumus:20

F =

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan . Apabila

perhitungan diperoleh , maka sampel dikatakan

mempunyai varians yang sama atau homogen.

Jika data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen maka

pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik tes”t”. Data pada penelitian ini

berdistribusi normal dan homogen dengan jumlah sampel sebanyak 62 siswa

maka pengujian hipotesis menggunakan tes”t”, yaitu:21

20 Ibid., h. 120
21Hartono, Statistik Untuk Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 208
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Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N     = Jumlah Sampel


