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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen. Walaupun

penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen karena 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.1 Secara rinci desain Pretest-Posttest Control Group design dapat

dilihat pada tabel III.1:

TABEL III.1
PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP DESIGN

Sampel Pretest Perlakuan Posttest
R O1 X O2

R O3 - O4

Sumber: Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan2

Keterangan:

R     = Pengambilan sampel secara acak O2 = Postes kelas eksperimen

X     = Perlakuan pada kelas eksperimen O3 = Pretes kelas kontrol

O1 = Pretes kelas eksperimen O4 = Postes kelas kontrol

1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 112
2 Ibid, h.120
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B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas VII Sekolah Menengah Pertama

Negeri 2 Bangkinang Barat Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Sekolah

No. 6 Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.

Pelaksanaannya pada semester genap Tahun Ajaran 2012/2013, pada tanggal 13

Mei sampai 30 Mei 2013.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini  adalah seluruh siswa SMPN 2

Bangkinang Barat tahun ajaran 2012/2013 adalah 125 siswa. Terdiri dari kelas

VII, VIII dan IX masing-masing tingkatan kelas terbagi dalam kelas VII

sebanyak 3 kelas, kelas VIII sebanyak 2 kelas dan kelas IX sebanyak 2 kelas.

Sehingga jumlah seluruh kelas adalah 7 kelas dengan jumlah 125 siswa. Adapun

rincian Populasinya dapat di lihat pada Tabel III.2.

TABEL III.2
DAFTAR KEADAAN SISWA SMPN 2 BANGKINANG BARAT

TAHUN AJARAN 2012/2013

No Kelas
Siswa

Jumlah Total
Laki-laki Perempuan

1
VII.A 7 9 16

48VII.B 7 9 16
VII.C 8 8 16

2
VIII.A 14 8 22

43
VIII.B 13 8 21

3
IX.A 6 10 16

34
IX.B 10 8 18

Jumlah 65 60 125
Sumber data: TU SMPN 2 Bangkinang Barat Tahun 2012/2013
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Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 2 kelas dari 3 kelas

yang ada, yaitu kelas VII.A sebagai kelas eksperimen yang menggunakan strategi

Pembelajaran Kooperatif Listening Team dan kelas VII.B sebagai kelas kontrol

yang menggunakan strategi pembelajaran konvensional. Teknik pengambilan

sampel dilakukan dengan teknik Simple Random Sampling. Teknik ini diterapkan

setelah ketiga kelas VII.A, VII.B, dan VII.C dilakukan uji Barlet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati kegiatan siswa dan guru, yang

diharapkan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika dengan

pembelajaran Kooperatif Listening Team terhadap hasil belajar matematika.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu instrumen penelitian yang menggunakan barang-

barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen,

jurnal, peraturan-peraturan, dan lain-lain3.

Dokumentasi ini nantinya digunakan untuk mengumpulkan data-data

tentang sejarah sekolah, keadaan guru dan siswa, keadaan saran dan prasarana

yang ada disekolah SMPN 2 Bangkinang Barat. Selain itu juga dipergunakan

untuk mengetahui bagaimana proses penelitian dilakukan.

3 Hartono, Metodologi Penelitian, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011, h. 62
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3. Tes

Tes yaitu serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk

mengukur kemampuan belajar siswa. Tes dilakukan secara langsung sebelum

maupun sesudah penerapan Pembelajaran Kooperatif Listening Team untuk

mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 2 Bangkinang

Barat.

E. Instrumen Penelitian

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati perubahan proses belajar

mengajar guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Adapun yang

menjadi pedoman observasi pada aktivitas guru dan siswa diambil dari

langkah-langkah pembelajaran terdiri dari 14 item jenis aktivitas guru dan 10

item jenis aktivitas siswa dengan lima pilihan yang disediakan. Untuk

mengetahui tingkat keaktifan guru dan siswa dalam pembelajaran, pada

lembar observasi diberikan skor berskala dengan rentang nilai 1 sampai 5.

Secara rinci lembar observasi guru dan siswa dapat dilihat pada Lampiran E

halaman 112 dan Lampiran F halaman 120.

2. Tes

Tes dilakukan secara langsung terhadap siswa untuk mengetahui

seberapa baik hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 2 Bangkinang

Barat terhadap materi tentang Segiempat dan Segitiga. Untuk memperoleh tes
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yang baik, maka dilakukan uji coba soal tes terhadap siswa. Sebelum

memberikan pretes, terlebih dahulu peneliti melakukan uji coba soal pretest

dikelas VIII.A. Setelah diuji cobakan maka soal dianalisis berdasarkan hasil

nilai uji coba tersebut. Adapun analisis yang akan dilakukan terdiri dari:

a. Validitas Tes

Validitas instrumen penelitian baik dalam bentuk tes, angket atau

observasi dapat diketahui dengan melakukan analisis faktor, yaitu dengan

mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan skor totalnya. Hal ini

bisa dilakukan dengan korelasi Product Moment dengan rumus sebagai

berikut4:

= ∑X − (∑X)(∑ )∑ − ∑X ∑ − ∑Y
Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus := √ − 2√1 −

Keterangan:

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi hasil r hitung

n = Jumlah responden

Distrubusi (Tabel t) untuk = 0,05 dan derajat kebebasan ( =− 2). Kaidah keputusan:

4 Ibid, h.67
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Jika > berarti valid sebaliknya

Jika < 	 berarti tidak valid

Jika instrumen itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk

menentukan validitas butir soal adalah5:

TABEL III.3
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

Rangkuman validitas hasil uji coba dapat dilihat pada tabel III.4

berikut:

TABEL III.4
VALIDITAS HASIL TES UJI COBA

No Soal
Keofisien
Korelasi

Nilai Nilai
Kriteria Keputusan

1 0.47 2.55 1.734 Cukup tinggi Valid
2 0.90 8.80 1.734 Sangat tinggi Valid
3 0.60 3.15 1.734 Tinggi Valid
4 0.42 1.97 1.734 Cukup tinggi Valid
5 0.70 4.10 1.734 Tinggi Valid

Dari Tabel III.4 dapat dilihat bahwa soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5

memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai yang

berarti soal-soal tersebut adalah valid. Proses perhitungan selengkapnya

5 Riduwan., Op. Cit, h. 98
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dapat dilihat pada Lampiran H1 halaman 125. Untuk nilai hasil uji coba tes

disajikan pada Lampiran G halaman 124.

b. Reliabilitas Tes

Untuk melakukan analisis reliabilitas tes dapat digunakan rumus

sebagai berikut6:

= ∑ − ∑
= ∑ − ∑
= − 1 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

6 Hartono., Op.Cit, h. 81
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TABEL III.5
PROPORSI RELIABILITAS TES
Reliabilitas Tes 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

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal secara keseluruhan

diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0.54 dengan kriteria sangat

sedang. Proses perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran H2

halaman 133.

c. Daya Beda

Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan

rumus berikut:7

= −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

7 Mas’ud Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay, Makalah dalam bentuk
power point, 2012. h. 39
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Proporsi daya pembeda soal yang digunakan dapat dilihat pada
Tabel III.68:

TABEL III.6
PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Interpretasi
DP≤ 0 Sangat Jelek

0,00 < DP 	≤ 0,20 Jelek
0,20 <  DP ≤ 0,40 Cukup
0,40 < 	DP ≤ 	0,70 Baik
0,70 < 	DP ≤ 1,00 Sangat Baik

Daya pembeda untuk tes hasil uji coba disajikan pada Tabel III.7

berikut:

TABEL III.7
HASIL RANGKUMAN DAYA PEMBEDA SOAL

Nomor Soal Daya Pembeda Interpretasi Daya Pembeda
1 0.40 Cukup
2 0.35 Cukup
3 0.30 Cukup
4 0.40 Cukup
5 0.34 Cukup

Berdasarkan Tabel III.7, dari lima soal uji coba tersebut terdapat

keseluruhan interpretasi daya pembedanya Cukup . Untuk lebih jelasnya,

perhitungan daya beda soal ini dapat dilihat pada Lampiran H3 pada

halaman 135.

d. Tingkat Kesukaran

Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat digunakan rumus9:

8Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara: Jakarta, 2008,
h. 232
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= + −−
Keterangan:

TK = Tingkat Kesukaran

SA   = Jumlah skor atas

SB   = Jumlah skor bawah

Kriteria penentuan tingkat kesukaran soal secara rinci disajikan

pada Tabel III.8

TABEL III.8
PROPORSI TINGKAT KESUKARAN
Tingkat kesukaran Evaluasi

TK > 0,70 Mudah
0,30 ≤ TK≤ 0,70 Sedang

TK < 0,30 Sukar

Tingkat kesukaran soal untuk tes uji coba dapat dilihat pada Tabel

III.9 berikut:

TABEL III.9
TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Interpretasi
1 0.60 Sedang
2 0.62 Sedang
3 0.51 Sedang
4 0.45 Sedang
5 0.47 Sedang

Dari Tabel III.9 di atas terlihat bahwa semua soal uji coba

berinterpretasi sedang. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran H3 halaman 135.

9 Mas’ud Zein, Op. Cit. h. 38
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Setelah hasil uji coba soal dianalisis, soal yang digunakan untuk tes

akhir adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Secara lebih rinci hasil analisis

validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran disajikan pada

Lampiran H halaman 125.

F. Teknik Analisis Data

Teknik  analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah tes

’’t’’ dan analisis deskriptif untuk lembar observasi. Tes ”t’’ adalah salah satu uji

statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari dua

buah sampel (dua buah variabel yang dikomparatifkan)10.

Sebelum melakukan analisis dengan tes ”t” ada dua syarat yang harus di

lakukan terlebih dahulu dilakukan yaitu:

1. Uji Normalitas

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

normalitasnya dengan menggunakan metode Chi Kuadrat, dengan ketentuan

jika < maka data normal. Nilai diperoleh dari tabel Chi

Kuadrat. Uji normalitas ini digunakan baik untuk nilai pretest maupun nilai

posttest dengan rumus11:

10 Hartono, SPSS16.0, Analisis Data Statistika dan Penelitian, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008, h. 146

11Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, 2006, Jakarta, PT Raja Grafindo,
h.379
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= ( − ℎ)ℎ
Keterangan:

= Nilai normalitas hitung

= Frekuensi yang diperoleh atau diamatiℎ = Frekuensi yang diharapkan

2. Uji Homogenitas

Dalam pemilihan sampel terlebih dahulu diadakan uji homogenitas pada

populasi. Data yang akan diuji homonegenitasnya adalah data hasil pretest

siswa pada ketiga kelas. Data tersebut diuji dengan Metode Bartlet. Langkah-

langkah dalam metode bartlet adalah12:

a. Masukkan angka-angka statistik untuk pengujian homogenitas pada

tabel penolong.

b. Menghitung varians gabungan dari ketiga kelas dengan

menggunakan rumus:S = n ∙S + n ∙S + n ∙Sn + n + n
c. Menghitung Log S.

d. Menghitung Nilai B = (Log	S) × ∑( − 1).
e. Menghitung nilai	 .

f. Bandingkan dengan nilai untuk = 0.05 dan derajat

kebebasan ( ) 	 = 	 − 1.
Jika pada perhitungan data awal diperoleh > berarti data

tidak homogen, tetapi jika < berarti data homogen.

12Riduwan, Op. Cit., h.119-120
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Nilai posttest siswa diuji menggunakan uji F dengan rumus:13

= 		
Jika diperoleh < maka kedua sampel dikatakan

mempunyai varians yang sama atau homogen.

3. Tes “t”

Setelah data pretest dan posttest diuji normalitasnya, selanjutnya untuk

untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan maka dilakukan dengan uji

beda melalui uji tes “t” dengan rumus sebagai baerikut14:

= −
√ − 1 + √ − 1

Keterangan :

Mx = Mean Variabel X

My  = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy  = Standar Deviasi Y

N    = Jumlah Sampel

Cara memberi interorestasi uji statistik ini dilakukan dengan mengambil

keputusan dengan ketentuan:

13 Sudjana, Metode statstika, Bandung: Tarsito, 2002, h. 250
14 Hartono, Statistik Untuk penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 191
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a. Jika ≥ 	 maka hipotesis nihil (H0) ditolak, artinya

terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang

mengikuti pembelajaran kooperatif Listening Team dengan siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional.

b. Jika  thitung < ttabel maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan

hasil belajar matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran

kooperatif Listening Team dengan siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.


