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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2012/

2013 mulai dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 8 Juni 2013 di SMP

Muhammadiyah Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP

Muhammadiyah Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun ajaran

2012/ 2013 yaitu 89 siswa terdiri atas kelas VIII.1, VIII.2, dan VIII.3.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Simple Random

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang

sama kepada setiap unsur/ anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota

sampel secara acak. Teknik ini dilakukan setelah ketiga kelas VIII.1, VIII.2,

dan VIII.3 di uji homogenitasnya menggunakan uji Bartlet,1 Karena semua

kelas homogen peneliti mengambil 2 kelas secara acak sebagai sampel yaitu

kelas VIII.1 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII.2 sebagai kelas kontrol

yang setara atau pengajarannya sama.

C. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen karena terdapat unsur

manipulasi yaitu mengubah keadaan biasa secara sistematis ke keadaan tertentu

1 Riduwan, Dasar-Dasar Statistik, Alfabeta:Bandung, 2003, h. 184
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serta tetap mengamati dan mengendalikan variabel luar yang dapat

memengaruhi 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.2

Desain yang digunakan adalah Pretest-Posttest Control Group Design.

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian

diberi pretes untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretes yang baik bila nilai

kelompok eksperimen dan nilai kelompok kontrol tidak berbeda secara

signifikan.3

Secara rinci desain Pretest-Posttest Control Group Design dapat dilihat

pada tabel III 1. Berikut ini:

TABEL III.1
PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP DESIGN

Grup Pretest Perlakuan Posttest
R Eksperimen O1 X O2

R Kontrol O3 - O4

Sumber: Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan

Keterangan:

R     = Pengambilan sampel secara acak

X     = Perlakuan pada kelas eksperimen

2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 112.
3Ibid, h. 113.
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O1 = Pretes kelas eksperimen

O2 = Postes kelas eksperimen

O3 = Pretes kelas kontrol

O4 = Postes kelas kontrol

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh selama penelitian meliputi data

kuantitatif yaitu data mengenai kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa dan data kualitatif yaitu data yang diperoleh berdasarkan

hasil observasi dan hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi

matematika kelas VIII SMP Muhammadiyah Kuok.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi dengan memakai lembar

observasi yang telah disediakan. Observasi ini dilakukan setiap kali

tatap muka, dengan tujuan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa

yang diharapkan muncul dalam pembelajaran matematika dengan

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan pendekatan

inkuiri. Pengamatan ini dilaksanakan oleh guru matematika saat

pembelajaran berlangsung.
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b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari pihak-pihak sekolah terkait,

seperti kepala sekolah untuk memperoleh data tentang sejarah dan

perkembangan sekolah, dan tata usaha untuk memperoleh data-data

sarana dan prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru serta masalah-

masalah yang berhubungan dengan administrasi sekolah yaitu berupa

arsip dan tabel-tabel yang didapat dari kantor Tata Usaha SMP

Muhammadiyah Kuok.

c. Tes

Tes dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu

berupa tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Hasil pretes

digunakan untuk mengetahui keadaan awal siswa sedangkan hasil tes

akhir yang didapat digunakan untuk melihat kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa. Dalam penelitian ini, pretes dan postes

menggunakan tes berbentuk uraian yang terdiri dari 5 soal untuk tes

awal (pretest) dan 4 soal pemecahan masalah untuk tes akhir

(posttest).

Dalam penelitian ini kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa diukur dengan menggunakan tes uraian. Pretes

diberikan pada kedua kelas sampel sebelum kelas eksperimen diberi

perlakuan. Dan postes diberikan pada kedua kelas sampel setelah

kelas eksperimen diberi perlakuan. Sebelumnya soal tes diujikan

untuk mengetahui validitas butir soal, daya pembeda soal, tingkat
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kesukaran, dan reliabilitas soal.

1) Validitas Butir Soal

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat

keandalan atau keshahihan suatu alat ukur.4 Instrumen yang valid

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid.

Valid berarti instrumen 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. Untuk menentukan validitas butir soal

tersebut digunakan rumus Product Moment Pearson sebagai

berikut6 :

= 	 	 ∑ − 	 ∑ ∑	∑ − 	 ∑ 	 ∑ − 	 ∑
Keterangan :

r :  Koefisien Validitas

n :  Banyaknya Siswa

X : Skor Item

Y :  Skor Total

4 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti
Pemula, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 97

5 Ridwan, Loc. Cit
6 Ibid. h.98
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Setelah setiap butir soal dihitung besarnya koefisien

korelasi dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah

menghitung uji-t dengan rumus sebagai berikut:7

t 		 = r√n − 2√1 − r
Keterangan:

t = Nilai Hitung

r = Koefisien Korelasi Hasil r Hitung

n = Jumlah Responden

Distrubusi tabel T untuk = 0,05 dan derajat kebebasan dk = n - 2

Langkah selanjutnya adalah membandingkan t
dengan t guna menentukan apakah soal tersebut valid atau

tidak, dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Jika t < t maka soal tersebut invalid (tidak valid)

(b) Jika t > t maka soal tersebut valid

Jika soal itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk menentukan

validitas butir soal adalah:

TABEL III.2
KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL

Besarnya r Kriteria
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 (2012: 98)

7 Riduwan, Loc cit.
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Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh koefisien

validitasnya. Dari hasil perhitungan tersebut, maka di dapat bahwa

dari kedelapan soal pretes yang di ujikan ada lima soal yang valid

dan dari kelima soal postes yang di ujikan ada empat soal yang

valid, sehingga ada lima soal pretes dan empat soal postes yang

dapat digunakan. Perhitungan uji validitas soal dapat dilihat pada

Lampiran F.1 untuk validitas soal pretes dan Lampiran L.1 untuk

validitas soal postes.

2) Reliabilitas Soal

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat

kekonsistenan suatu suatu soal. Berarti jika soal tersebut pada saat

sekarang mampu mengukur kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa, maka pada saat yang akan datang soal tersebut

juga harus mampu mengukur kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa. Sama artinya soal tersebut memiliki keandalan

untuk digunakan sebagai alat ukur dalam jangka waktu yang relatif

lama. Suatu soal dikatakan baik bila reliabilitasnya tinggi. Proses

perhitungan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode

alpha. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut:

(a)Menghitung varians skor setiap soal dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

=
 	–	( )
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(b)Menjumlahkan varians semua soal dengan rumus sebagai

berikut:∑ = + + + …. +

(c)Menghitung varians total dengan rumus:

St =
 	–	( )

(d)Masukkan nilai Alpha dengan rumus sebagai berikut:

r11 = (	 	 	 		)( 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

Adapun kriteria reabilitas tes yang digunakan dapat dilihat

pada tabel berikut:
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TABEL III.3
KRITERIA RELIABILITAS TES

Reliabilitas Tes Kriteria
0,70 <r11 1,00 Sangat tinggi
0,40<r11 0,70 Tinggi
0,30<r11 0,40 Sedang
0,20<r11 0,30 Rendah
0,00<r11 0,20 Sangat rendah

Langkah selanjutnya adalah membandingkan r denganr product moment dengan dk = N – 1 dan signifikansi 5%.

ketentuan sebagai berikut:

(a) Jika r < r berarti instumen penelitian tersebut tidak

reliabel.

(b) Jika r > r berarti instrumen penelitian tersebut

reliabel.

Hasil uji reliabilitas yang peneliti lakukan diperoleh :

(a)Untuk soal pretes nilai = 0,741 dan lebih besar dari r =

0,456 maka kedelapan soal yang diujikan tersebut Reliabel.

(b)Untuk soal postes nilai r = 0,497 dan lebih besar dari r =

0,349 maka kelima soal yang diujikan tersebut Reliabel.

Perhitungan uji reliabilitas pretes dapat dilihat pada Lampiran F.2

untuk soal pretes dan Lampiran L.2 untuk soal postes.

3) Daya Pembeda Soal

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan

kelompok atas dengan kelompok bawah. Untuk menghitung indeks

daya pembeda caranya yaitu data diurutkan dari nilai tertinggi

sampai terendah, kemudian diambil 50% dari kelompok yang
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mendapat nilai tinggi dan 50% dari kelompok yang mendapat nilai

rendah. Persamaan yang digunakan untuk menentukan daya

pembeda tes essay adalah:

DP = SA − SB12T S − S
Keterangan:

DP = Daya Pembeda

SA = Jumlah Skor Kelompok Atas (Pintar)

SB = Jumlah Skor Kelompok Bawah (Lemah)

T = Jumlah Siswa Kelompok Pintar dan Kelompok LemahS 	 = Skor TertinggiS = Skor Terendah

Proporsi daya pembeda soal yang digunakan dapat dilihat

pada tabel berikut :

TABEL III.4
PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Kriteria
0,00 – 0,20 Jelek
0,21 – 0,40 Cukup
0,41 -0,70 Baik
0,71 – 1,00 Baik Sekali

Sumber: Suharsimi Arikunto, (2013:232)

Perhitungan daya beda pretes dapat dilihat pada Lampiran

F.3dan daya beda postes dapat dilihat pada Lampiran L.3..

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:

TK = SA + SB − T ST S − S
Keterangan:

SA = jumlah skor kelompok atas (pintar)

SB = jumlah skor kelompok bawah (lemah)

T = jumlah siswa kelompok pintar dan kelompok lemah

	 = skor tertinggi

= skor terendah

Menurut Bahrul Hayat, untuk menentukan butir soal

tersebut mudah, sedang, dan sukar dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III. 5
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL
Tingkat Kesukaran KriteriaTK ≥ 0,70 Mudah0,40 ≤ TK < 0,70 SedangTK ≤ 0,39 Sukar

Sumber: Hartono, (2010 : 38)

Tingkat kesukaran soal diperoleh dengan menghitung

persentase siswa dalam menjawab butir soal yang benar. Semakin

kecil persentase menunjukkan bahwa butir soal semakin sukar dan

semakin besar persentase menunjukkan bahwa soal semakin

mudah. Perhitungan tingkat kesukaran pretes dapat dilihat pada

Lampiran F.3 dan tingkat kesukaran postes pada Lampiran L.3.
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E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan

tes “t”. Bentuk penyajian data yang dilakukan dalam bentuk data interval.

Sebelum melakukan analisis data dengan test “t” ada dua syarat yang harus

dilakukan, yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengatahui apakah sampel yang

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji

normalitas menggunakan uji chi kuadrat, dengan rumus:8

= −
Keterangan:

: kuadrat-Chi yang dicari

: frekuensi yang diobservasi

: frekuensi yang diharapkan

Jika pada perhitungan diperoleh hitung < tabel maka dinyatakan

bahwa data normal.

2. 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 nilai pretes

sebelumnya.

8Anas Sudijono, Pengantar Statistik Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo, 2006,
h.379



45

Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F

dengan rumus :9

F = varians	terbesarvarians	terkecil
Kriteria pengujian:

Jika: F ≥ F , tidak homogen

Jika: F ≤ F , homogen

Jika pada perhitungan data awal diperoleh F < F maka

sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen. Dan jikaF signifikan maka pengujian harus diulang dengan uji Bartlett

dengan rumus:10

B^ = 2,3026 (log S ) N − k − n − 1 (log S )
Dimana:B^ : uji homogenitas Bartlett2,3026 : bilangan tetap̅ : rata-rata hitung tanpa bobot dari variansi-variansi yang

bersangkutan

: banyak data dari semua sampel

: banyaknya data dari setiap sampel

: banyaknya kelompok sampel

9Sudjana, Metoda Statistik, Bandung: Tarsito, 2005, h. 250.
10 Hurmaini, Metodologi Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi. Pekanbaru: Suska

Press, 2008, h. 98
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Pengujian Bartlet ini perlu, sebab sering terjadi bahwa antara

variansi yang paling tinggi dengan yang paling rendah tampak homogen

tetapi variansi totalnya apabila diuji tidak homogen.

3. Uji Hipotesis

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan test-t karena data yang dianalisis berdistribusi normal dan

homogen. Test-t merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan)

dari dua buah mean sampel dua variabel yang dikomparatifkan.11 Adapun

beberapa rumus test-t yang dapat digunakan untuk pengujian sebagai

berikut:12

a. Rumus test-t (Separated Varians)

t = X − XSn + Sn
b. Rumus test-t (Polled Varian)

t = X − X(n − 1)S + 	 n − 1 Sn + n − 2 	 1n + 1n 	
c. Rumus test-t (untuk sampel berpasangan/ Related)

t = X − XSn + Sn − 2r S√n S√n 	

11 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.
178

12 Hartono, Op.Cit. h. 273
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Keterangan :X = Mean variabel XX =  Mean variabel Ys = Variansi kelas eksperimens = Variansi kelas kontrolr =  Nilai korelasi X dan Xn = Sampel kelas eksperimenn = Sampel kelas kontrol

Adapun pedoman penggunaan rumus test-t sebagai berikut:13

a. Apabila jumlah anggota sampel n = n dan varian homogen, maka

dapat digunakan rumus test-t baik untuk Separated Varian maupun

Poolled Varian. Untuk melihat harga t-tabel digunakan dk = n1 + n2 – 2.

b. Apabila jumlah sampel n ≠ n , varian homogen, dapat digunakan

rumus test-t dengan Polled Varian. Derajat kebebasan dk = n + n – 2.
c. Apabila jumlah sampel n = n , dan varian tidak homogen. Untuk itu

digunakan rumus test-t separated varians dan Polled Varian, dengan

dk = n1 – 1 atau dk = n2 – 2.

d. Apabila jumlah sampel n ≠ n , dan varian tidak homogen maka

digunakan test-t dengan Separated Varian, harga t sebagai penganti t-

tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk (n1–1) dan (n2–1)

dibagi 2, dan kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil.

13 Ibid . h. 272
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e. Bila sebelum berkorelasi/berpasangan, misalnya membandingkan

sebelum dan sesudah perlakuan, atau membandingkan kelompok

kontrol dengan kelompok eksperimen, maka digunakan test-t sampel

Related.

Pada penelitian ini dalam pengujian data peneliti menggunakan

test-t sampel Separated varians. Setelah data dianalisis, selanjutnya

dilakukan uji hipotesis. Cara memberikan interpretasi uji statistik ini

dilakukan dengan mengambil keputusan dengan ketentuan apabila

t0	≥ 	 t maka hipotesis (Ho) ditolak artinya terdapat perbedaan yang

signifikan dan sebaliknya apabila t ≤ t maka hipotesis (Ho) diterima

artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan.


