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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian merupakan penelitian quasi eksperimen karena peneliti

ingin mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap suatu variabel,

namun masih taerdapat variabel lain yang tidak mendapat perlakuan.

Perlakuan dalam penelitian ini dilakukan pada pembelajaran matematika

dengan metode pengajaran terbalik, sedangkan variabel yang diamati

adalah kemampuan komunikasi matematika siswa. Penelitian kuasi

eksperimen ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi

sepenuhnya untuk mengontrol vaiabel-variabel luar yang mempengaruhi

eksperimen.1 Desain penelitian yang digunakan adalah Nonequivalent

Control Group Design. Desain ini  membandingkan kelompok kontrol dan

kelompok eksperimen tetapi pengambilan kelompok tidak dilakukan

secara acak penuh.2 Pertama kelompok eksperimen yaitu kelompok yang

memperoleh perlakuan pembelajaran metode pengajaran terbalik. Kedua,

kelompok kontrol yaitu kelompok yang tidak memperoleh perlakuan.

Berikut gambaran tentang desain nonequivalent control group desain yang

dilakukan dalam penelitian ini pada Tabel III.1

1Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung, Alfabeta,
2010), h.77.

2Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, PT Remaja
Rosda Karya, 2006), h. 207.
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TABEL III.1
PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP DESIGN

Sampel Pretest Perlakuan Posttest
R O1 X O2

R O3 - O4

Sumber: Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan

Keterangan:

R     = Pengambilan sampel secara acak

X     = Perlakuan pada kelas eksperimen

O1 = Pretes kelas eksperimen

O2 = Postes kelas eksperimen

O3 = Pretes kelas kontrol

Setelah diketahui bahwa kedua kelas memiliki sifat homogen dan

secara analisis menunjukkan tidak ada perbedaan kemampuan awal, maka

kedua kelas diundi menggunakan teknik random sampling untuk

menentukan kelas perlakuan dan kelas kontrol.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran

2013/2014 di SMP Negeri 04 Kampar kecamatan Kampar kabupaten

Kampar. Pemilihan lokasi ini didasari atas alasan adanya kemudahan bagi

peneliti dalam hal mendapatkan izin meneliti oleh pihak sekolah yang

mempermudah jalannya penelitian.

Dalam hal transportasi peneliti juga memperoleh kemudahan

dikarenakan jarak lokasi penelitian tidak begitu jauh dari tempat tinggal

peneliti. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian tersebut  didasari juga oleh
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munculnya masalah yang akan diteliti disekolah tersebut dan masalah

tersebut belum pernah diteliti sebelumnya.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 4 kampar

2013/2014. Sedangkan sampelnya adalah kelas VII yang terdiri dari tiga kelas

yaitu kelas VII1, VII2, dan VII3. Dari ketiga kelas itu akan dipilih dua kelas

yaitu sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan

teknik random (secara acak). Kelas VII1 sebagai kelas eksperimen dan kelas

VII2 sebagai kelas kontrol.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan

dari guru mata matematika yaitu Ibu Syafrida, S.Pd tentang bagaimana

pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan di SMP Negeri 4 Kampar

dan apa saja permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran matematika.

2. Observasi.

Teknik observasi menggunakan lembar pengamatan siswa untuk

mengamati kegiatan siswa yang diharapkan muncul dalam pembelajaran

matematika dengan pendekatan Reciprocal Teachingyang dilakukan setiap

kali tatap muka.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah,

keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 04

Kampar kecamatan Kampar kabupaten Kampar dan data tentang hasil

belajar matematika siswa yang diperoleh secara langsung dari guru bidang

studi matematika.

4. Tes

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terutama terhadap kemampuan

komunikasi matematika sebelum menggunakan pendekatan Reciprocal

Teaching yang diperoleh dari data pretest. Sedangkan data tentang

kemampuan komunikasi setelah menggunakan pendekatan ini akan

diperoleh melalui lembar tes yang dilakukan pada akhir pertemuan.

Sebelum tes dilakukan, tes atau instrument tersebut harus terlebih

dahulu memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut antara lain

sebagai berikut:

a. Validitas tes

Validitas instrument penelitian baik dalam bentuk tes,

angket, maupun observasi dapat diketahui dengan melakukan

analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item

instrument dengan skor totalnya3. Hal ini dapat dilakukan

dengan menggunakan korelasi Product Moment. Rumus yang

3Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru:ZanafaPublising, 2010), h.85
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dapat digunakan dengan menggunakan nilai asli adalah sebagai

berikut:4

rxy =
∑ (∑ )(∑ )[ ∑ (∑ ) ][ ∑ (∑ )

Keterangan:

rxy = koefisien validitas

X = skor item

Y = skor total

N = banyaksiswa

Jika instrumen  itu valid, maka kriteria yang digunakan

untuk menentukan validitas butir soal terdapat pada Tabel III.2:

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

Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh koefisien

validitasnya. Dari hasil validitas butir soal tersebut, semua soal

dipakai karena validitasnya tidak ada yang rendah. Dengan

demikian soal tersebut dapat diterima sebagai soal dalam

penelitian ini.

4ibid
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Adapun hasil pengujian validitas disajikan pada Tabel III. 3:

TABEL III. 3
ANALISIS VALIDITAS BUTIR SOAL

No.
Item
soal

Harga Harga
Keputusan Interpretasi

1 2,137 1,734 Valid Rendah
2 2,596 1,734 Valid Rendah
3 2,475 1,734 Valid Rendah
4 2,436 1,734 Valid Rendah
5 3,116 1,734 Valid Rendah
6 4,011 1,734 Valid Cukup Tinggi

b.  ReliabilitasTes

Untuk melakukan melakukan analisis reliabilitas tes dapat

digunakan rumus sebagai berikut5:

r11 = ( )(1 − ∑ )

keterangan:

r11 : nilai reliabilitas

Si : varians skor tiap-tiap item

St : varians total

k : jumlah item

untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas

tinggi, sedang, atau rendah dapat dilihat pada Tabel III.4:6

5Hartono, Metodologi Penilitian, (Yogyakarta: Nusa Media,2011), h.81
6 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h.
109
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TABEL III. 4
PROPORSI RELIABILITAS TES

Reliabilitas Evaluasi
0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi
0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi
0,40 < r11 ≤ 0,60 Sedang
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat rendah

Jika hasil r11 ini dikonsultasikan dengan nilai Tabel r

Product Moment dengan dk = N – 1 = 20 – 1 = 19, signifikansi

5%, maka diperoleh = 0.456. Keputusan dengan

membandingkan r11 dengan rtabel

Kaidah keputusan : Jika > berarti Reliabel

dan		 < berarti Tidak Reliabel. Hasil uji reliabilitas

yang peneliti lakukan diperoleh nilai = 0.794 dan lebih

besar dari = 0.456 maka data tersebut Reliabel.

Perhitungan uji reliabilitas ini dapat dilihat pada Lampiran E

c. Daya Beda

Untuk mengetahui daya beda item soal digunakan rumus

sebagai berikut7:

D = − = −
Keterangan :

J : jumlah peserta tes

JA : banyaknya peserta kelompok atas

JB : banyaknya peserta kelompok bawah

7Ibid
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BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab

soal dengan benar

BB :banyaknya peserta kelompok bawah yang

menjawab soal dengan benar

Proporsi daya pembeda soal dapat dilihat pada Tabel III.5:

TABEL III. 5
PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL

DayaPembeda Kriteria≥ 0.40 Baik Sekali0.30 ≤ ≤ 0.39 Baik0.20 ≤ ≤ 0.29 Kurang Baik< 0.20 Rendah

Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh Hasil

pengujian daya pembeda soal dapat dilihat pada Lampiran G.

Adapun hasil pengujian daya pembeda disajikan pada Tabel III.5

TABEL III. 6
ANALISIS DAYA PEMBEDA SOAL

No
Soal

Indek
Diskriminan

Kriteria Daya Pembeda

1 0,13 Rendah
2 0,35 Baik
3 0,40 Baik sekali
4 0,30 Baik
5 0,30 Baik
6 0,47 Baik sekali

d. Tingkat Kesukaran soal

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan

untuk menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori

mudah, sedang, atau sukar. Untuk menentukan tingkat

kesukaran suatu soal dapat digunakan rumus sebagai berikut: 8

8 Mas’ud Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay,( Makalah dalam bentuk
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= + −−
Keterangan:

TK = Tingkat Kesukaran Soal

SA = Skor Kelompok Atas

SB = Skor Kelompok Atas

Smax = Skor maksimum tiap soal

Smin = Skor minimum tiap soal

Kriteria tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel III.7:

TABEL III. 7
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.8

TABEL III. 8
HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL

Dari tabel dapat dilihat bahwa soal tes komunikasi matematika

adalah soal dengan kategori soal sedang, Mudah, dan sukar.

power point,2012), h.38

Soal Tingkat Kesukaran Interpretasi

1. 0,60 Sedang
2. 0,63 Sedang
3. 0,45 Sedang
4. 1,35 Mudah
5. 0,51 Sedang
6. 0,33 Sukar
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E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah

uji-t. Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis setelah mengetahui bahwa

data berdistribusi normal dan homogen. Rumus uji-t dituliskan sebagai

berikut:9

t = M − MSD√N − 1 + SD√N − 1
Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N     = Jumlah Sampel

Sebelum melakukan analisis data dengan uji-t, ada syarat yang

harus dilakukan yaitu:

1. 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.

9Sudjana, Metode Statistik,( Tarsito, Bandung, 1992), h. 239.
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Penelitian ini, untuk menguji normalitas data menggunakan

rumus “chi kuadrat” yaitu:10

= 	 ( − ℎ)ℎ
Keterangan:

fo = Frekuensi observasi

fh = Frekuensi harapan

Menentukan 	χ dengan dk = k – 1 dan taraf sifnifikan 0,05.

Kaidah Keputusan :

Jika, 	χ > 	χ , berarti data Distribusi Tidak Normal

Jika, 	χ ≤ 	χ , berarti data distribusi normal

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus

dilakukan untuk mengetahui kedua kelas yang menjadi sampel

penelitian homogen atau tidak, dengan cara menguji data nilai pretes

yang dilakukan sebelumnya.  Uji  homogenitas  menggunakan  uji

variansi  dua buah peubah bebas karena sampel yang diselidiki

saling bebas. Homogenitas Varians diuji dengan menggunakan

rumus :11

= 	 		
Kelompok-kelompok yang dibandingkan dikatakan

10 Riduwan, Dasar-Dasar Statistik, , (Alfabeta, Bandung,2010), h. 187.
11Purwanto, Loc.cit.
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mempunyai varians yang homogen apabila  F hitung < F tabel.12

Dengan a tertentu dan dk1 = (n-1) dan dk2 = (n-1).13

3. Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian yang diuji adalah hipótesis nol (H0). H0

adalah tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi matematika

antara siswa yang menggunakan metode pengajaran terbalik

(reciprocal teaching) dengan siswa yang menggunakan pembelajaran

konvensional di kelas VII SMP Negeri 04 Kampar Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar. Hipotesis selain hipótesis nol (H0)

adalah hipótesis alternatif (Ha), yaitu ada perbedaan kemampuan

komunikasi matematika antara siswa yang menggunakan metode

pengajaran terbalik (reciprocal teaching) dengan siswa yang

menggunakan pembelajaran konvensional di kelas VII SMP Negeri

04 Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kamparhipotesis yang

akan diterima seandainya hipótesis nol ditolak.  Hipotesis nol  dan

hipótesis alternatif dapat ditulis sebagai berikut:

Ho :  µe = µk

Ha :  µe ≠ µk ,

Dengan µe adalah rerata skor pada kelompok eksperimen, dan

µk adalah rerata skor pada kelompok kontrol.

12 Purwanto, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), h.177
13Sambas Ali Muhidin, Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian,

(Bandung:CV Pustaka Setia, 2009), h. 73-74.


