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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2013/2014, di

kelas VIII SMPN 3 Rumbio Jaya Desa Batang Batindih, Kecamatan Rumbio

Jaya, Kabupaten Kampar.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 3

Rumbio Jaya yang berjumlah 125 siswa, dan peserta didik dibagi menjadi 4

kelas. Dari 4 kelas dipilih dua kelas yang kemudian dijadikan sampel.

C. Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian quasi eksperimen, dimana variabel

penelitian tidak memungkinkan untuk dikontrol secara penuh. Kemudian

terdapat dua kelompok yang akan terlibat didalam penelitian ini, yaitu

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.1 Desain yang digunakan peneliti

adalah Non equivalent Control Group Design. Desain ini membandingkan

kelas kontrol dan kelas eksperimen tetapi pengambilan kelompok tidak

dilakukan secara acak penuh. Pertama, kelas eksperimen yaitu kelas yang

memperoleh perlakuan menggunakan model pembelajaran Investigasi

Kelompok (X). Kedua, kelas kontrol yaitu kelas yang tidak memperoleh

1Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, PT. Remaja Rosda Karya,
Bandung, 2006,  hlm. 207.
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perlakuan atau memperoleh perlakuan pembelajaran matematika secara

konvensional (O).

Adapun desain penelitian yang digunakan sebagai pengganti desain

diatas adalah Pretest-Posttest Control Group Design. Dalam penelitian ini

diambil dua kelompok secara acak, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol. Pemilihan secara acak dimaksudkan agar memberi kesempatan yang

sama kepada setiap subyek untuk sipilih sebagai sampel. Gambaran tentang

desain ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III. 1
Desain Penelitian Pretest-Posttest Control Group Design

Desain Penelitian Pretes Perlakuan Posttest

Eksperimen


X


Kontrol


O


Keterangan:
X : Model pembelajaran Investigasi Kelompok

O : Pembelajaran Biasa

Setelah terbukti bahwa kedua kelas memiliki sifat homogen dengan uji

perbedaan (uji-t) dan secara analisis menunjukkan tidak ada perbedaan

kemampuan awal, maka kedua kelas diundi untuk menentukan kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.2 Tujuannya

ketika teknik observasi menggunakan lembar observasi ialah untuk

mengamati kegiatan siswa yang diharapkan muncul dalam pembelajaran

matematika dengan penerapan model pembelajaran investigasi kelompok

dengan Multiple Intelligence Logical-Mathematical setiap kali tatap muka.

2. Dokumentasi

Menurut Hartono dokumentasi adalah instrumen penelitian yang

menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-

buku, majalah, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.3

3. Tes

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretes dan

postes berupa kemampuan komunikasi matematika siswa. Pretes diberikan

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diawal penelitian untuk

mengetahui kemampuan awal siswa dalam komunikasi matematika.

Sedangkan postes diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diakhir

penelitian untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi

matematika siswa dari kedua kelas.

Adapun soal tes yang akan diujikan kepada kedua kelas tersebut

adalah berupa soal kemampuan komunikasi matematika. Maka sebelum

melakukan tes, peneliti harus melakukan pengujian terhadap kualitas soal.

2 Riduwan, Metodologi Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 76.
3 Hartono, Metodologi Penelitian, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2011, hlm. 62
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Senada dengan pernyataan Arikunto bahwa instrument yang baik harus

memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.4

a) Uji Validitas Butir Soal

Berkaitan dengan pengujian validitas instrument, Sugiyono

menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang

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

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur.5 Untuk melakukan uji validitas suatu soal, harus

mengkorelasikan antara skor soal yang dimaksud dengan skor totalnya

dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson sebagai

berikut:6

= ∑ 	– (∑ )	(∑ )∑ − 	 (∑ ) 	 ∑ − 	(∑ ) 		
:  Angka indeks korelasi “r” Product Moment∑ : Jumlah seluruh skor X∑ : Jumlah seluruh skor Y∑ :  Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y

N : Jumlah responden
Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus :7

ℎ = √ − 21 − 2
Distribusi (Tabel t) untuk = 0,05 dan derajad kebebasan( = 	 − 2). Kaidah keputusan:

4Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Yogyakarta, PT Bumi Aksara,
1986, hlm.211.

5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, Alfabeta, 2011,  hlm. 173.
6Hartono, Op.cit. hlm.67.
7Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004,

hlm. 96.
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Jika 	 ≥ 	 berarti valid, sebaliknya

Jika < 	 	berarti tidak valid

Menurut Sugiyono yang dikutip dari Masrun, “item yang

mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor soal) serta korelasi

yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas

yang tinggi pula. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat

adalah kalau rxy=0,3”.8 Langkah selanjutnya membandingkan

dengan 	 	 guna menentukan apakah butir soal tersebut valid atau

tidak. Hasil analisis validitas tes disajikan pada tabel III.2

(Perhitungannya dilampiran I, hlm. 119-123).

TABEL III. 2
Analisis Validitas Tes Komunikasi Matematika

Nomor Soal thitung ttabel Keterangan

1 2,9185 1,711 Valid

2 2,5282 1,711 Valid

3 3,7858 1,711 Valid

4 6,0927 1,711 Valid

5 3,5782 1,711 Valid

6 5,8563 1,711 Valid

b) Uji Reliabilitas Soal

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur

yang sama pula. Analisis reliabilitas menggunakan rumus Alpha

8 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 188
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Cronbach dimana rumus ini dapat digunakan untuk menentukan apakah

suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak.9

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

= Varian total∑ = Jumlah varian butir
= Jumlah butir pertanyaan
= Koefisien reliabilitas instrumen

TABEL III. 3
PROPORSI RELIABILITAS TES

Reliabilitas Evaluasi

0,800 - 1,000 Sangat tinggi

0,600 - 0,800 Tinggi

0,400 - 0,600 Sedang

0,200 - 0,400 Rendah

0,000 - 0,200 Sangat rendah

Kaidah keputusan : Jika 11 ≥ berarti Reliabel dan

11 < berarti Tidak Reliabel.

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal diperoleh

koefisien reliabilitas tes disajikan pada tabel III.4. (Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran J, hlm. 124)

9 Sofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, Bumi Aksara, Jakarta,
2013. hlm. 90.
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Tabel III.4
Analisis Reliabilitas Tes Komunikasi Matematika

Nomor Soal rhitung rtabel Keterangan

1 0,4416 0,404 Reliabel

2 0,5600 0,404 Reliabel

3 0,7456 0,404 Reliabel

4 0,9664 0,404 Reliabel

5 0,9376 0,404 Reliabel

6 0,9184 0,404 Reliabel

a. Uji Daya Pembeda Soal

Daya pembeda suatu soal tes ialah bagaimana

kemampuan soal itu untuk membedakan siswa yang

termasuk kelompok pandai (upper group) dengan siswa

yang kurang (lower group). Daya pembeda suatu soal tes

dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

= −12 −
Keterangan:

DP   = Daya Pembeda

SA   = Jumlah skor atas

SB   = Jumlah skor bawah

T     = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

Smax = Skor maksimum

Smin = Skor minimum

Klasifikasi Daya Pembeda sebagai berikut:10

10Suharsimi Arikunto. Op. cit. hlm. 218.
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TABEL III. 5
KRITERIA DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Item Kriteria≥ 0,40 Baik Sekali0,30 ≤ ≤ 0,39 Baik0,20 ≤ ≤ 0,29 Kurang baik< 0,20 Jelek
Daya pembeda untuk tes komunikasi matematika dapat

disajikan pada tabel III.7. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat

pada lampiran K, hlm. 125-126)

Tabel III.6
Analisis Daya Pembeda Tes Komunikasi Matematika
Nomor

Soal
Daya Pembeda Interpretasi

Daya Pembeda
1 0,3077 Baik
2 0,3077 Baik
3 0,3077 Baik
4 0,3692 Baik
5 0,3269 Baik
6 0,4615 Baik Sekali

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari tujuh soal

tes komunikasi matematika tersebut mempunyai daya

pembeda lima soal yang baik dan satu soal mempunyai

daya pembeda yang sangat baik.

b. Uji Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan

untuk menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori

mudah, sedang atau sukar maka digunakan rumus:

= + −−
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Keterangan:

TK = Tingkat Kesukaran Soal

Menurut ketentuan, indeks kesukaran diklasifikasikan

sebagai berikut:11

TABEL III. 7
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL

Indeks Kesukaran Kriteria≥ 0,70 Mudah

0,40 ≤ < 0,70 Sedang≤ 0,39 Sukar

Tingkat kesukaran untuk tes komunikasi matematika

disajikan pada tabel III.7. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat

pada lampiran K halaman 125-126).

Tabel III.8
Analisis Tingkat Kesukaran Tes Komunikasi Matematika

Nomor
Soal

Tingkat Kesukaran Interpretasi
Tingkat Kesukaran

1 0,8077 Mudah
2 0,5385 Sedang
3 0,6667 Sedang
4 0,6154 Sedang
5 0,6827 Sedang
6 0,5192 Sedang

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak enam

soal tes komunikasi matematika merupakan soal dengan kategori

soal sedang dan mudah.

Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, daya

pembeda, dan tingkat kesukaran maka tes komunikasi  yang telah

11Ibid., hlm. 210.
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diujicobakan dapat digunakan sebagai instrumen pada penelitian

ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

statistik inferensial. Kemudian digunakan untuk menguji keberhasilan dengan

membandingkan kemampuan komunikasi matematika siswa yang diberi

tindakan menggunakan model pembelajaran Investigasi Kelompok dengan

Multiple Intelligence Logical-Mathematical dan dengan siswa yang tidak diberi

tindakan. Urutan langkah pengujianya adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

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

harus diuji normalitasnya dengan liliefors. Dengan cara

membandingkan D dengan D .12 penggunaan model

pembelajaran Investigasi Kelompok dengan Multiple Intelligence

Logical-Mathematical terhadap komunikasi matematika pada siswa.

Kriteria pengujian :

Tolak H 	jika D > 	D , data tidak berdistribusi normal

Terima H 	jika D ≤ 	D , data berdistribusi normal

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan

untuk melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pengujian

homogenitas data yang dilakukan peneliti adalah dari hasil posttes yang

12 Agus Irianto, Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya,  (Jakarta:  Kencana,  2003), 275
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diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian

homogenitas pada penelitian ini meggunakan uji F dengan rumus:13

	ℎ = 	 		
Kemudian hasilnya dibandingkan dengan F tabel. Apabila

perhitungan diperoleh ≤ , maka sampel dikatakan mempunyai

varians yang sama atau homogen.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan rata-rata kemampuan komunikasi antara kelas eksperimen

dan kelas kontrol mempunyai tingkat varians yang sama. Karena dalam

penelitian ini menggunakan sampel lebih dari 30 maka rumus yang

digunakan rumus “t” dan jenis uji hipotesisnya yaitu:14

Jika data berdistribusi normal dan homogen maka pengujian

hipotesis menggunakan uji-t, dengan rumus:

tℎ= 	 Mx − 	MySDx√N − 1 2 + 	 SDy√N − 1 2
Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi Variabel X

SDy = Standar Deviasi Variabel Y

N = Jumlah sampel

13 Sudjana, Metoda Statistik,Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 250.
14Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 208.
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Cara memberikan interpretasi uji statistik ini dilakukan dengan

mengambil keputusan dengan ketentuan apabila thitung 	≥ 	ttabel, maka H0

ditolak, artinya ada perbedaan jika model investigasi kelompok dengan

multile intelligence logical-mathematical digunakan dan jika thitung	<	ttabel, maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan jika digunakan

model investigasi kelompok dengan multile intelligence logical-

mathematical.


