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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran

2011/2012. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Plus Binabangsa

Pekanbaru yang beralamat di Jalan Ketitiran No. 24 Kelurahan Kampung

Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Plus Bina

Bangsa Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar

matematika siswa

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA

Plus Binabangsa Pekanbaru tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 48 orang

siswa yang terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas X1 sebanyak 24 orang

siswa dan X2 sebanyak 24 orang siswa.

2. Sampel

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas X dengan menggunakan sampel penuh. Di mana kelas X1

sebagai kelas eksperimen yang akan diterapkan Pendekatan TSTS dengan

menggunakan handout dan kelas X2 sebagai kelas kontrol dengan model

pembelajaran konvensional.
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Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol ditentukan secara

bebas, karena sistem pembelajaran, waktu, dan guru yang mengajar di

kedua kelas tersebut adalah sama.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas siswa

dan guru selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembaran

pengamatan. Lembar pengamatan guru dan siswa yang telah disediakan

diisi oleh pengamat berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama

proses pembelajaran berlangsung untuk setiap kali pertemuan. Proses

pembelajaran harus diamati secara cermat, kelancarannya, kesesuaian dan

penyimpangannya dari rencana.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah,

keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di SMA Plus

Binabangsa Pekanbaru.

3. Tes

Pada penelitian ini metode tes digunakan untuk mengumpulkan

data mengenai hasil belajar matematika siswa dengan instrumen tes yang

terdiri dari soal tes esay.untuk memperoleh soal tes yang baik, soal-soal

tersebut harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut

antara lain sebagai berikut:
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a. Validitas Tes

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi.

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan

khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang

diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum

maka validitas ini sering juga disebut validitas kurikuler1.
Untuk mengetahui kevalidannya peneliti berkonsultasi dengan guru

mata pelajaran matematika. Hasil uji coba tes soal pada pokok bahasan

trigonometri dengan jumlah soal uji coba sebanyak 5 soal. Hasil analisis

yang telah dilakukan diperoleh 5 soal yang valid  (semua soal valid)

karena soal tersebut sesuai dengan indikator pada penelitian ini yang

terangkum pada Tabel III.1.

TABEL III.1
RANGKUMAN UJI COBA VALIDITAS SOAL

No Kriteria Nomor Soal Jumlah Persentase

1 Valid 1,2,3,4,5 5 100%

2 Tidak valid - - 0%

Jumlah 5 100%

a. Uji Reliabilitas

Reabilitas instrumen adalah instrument yang apabila digunakan

untuk menjaring data dari subjek penelitian menghasilkan data yang

1 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta,1996,
hlm.  64)
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tetap (konsisten) walaupun dilakukan pengambilan berulang kali.2
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program

ANATES versi 4.0.5. yang bertujuan untuk mengukur ketetapan

instrumen atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut.

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi,

sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya.

Berdasarkan hasil ujicoba reliabilitas butir soal secara keseluruhan

diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,37 yang berarti bahwa soal

mempunyai reliabilitas sedang.

b. Uji Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran diuji dengan menggunakan bantuan program

ANATES versi 4.0.5. Pengujian ini diperoleh dengan menghitung

persentase siswa dalam menjawab butir soal dengan benar. Semakin

kecil persentase menunjukkan bahwa butir soal semakin sukar dan

semakin besar persentase menunjukkan bahwa butir soal semakin

mudah. Tingkat kesukaran untuk tes berpikir kreatif disajikan pada

Tabel III.2.

2 Hartono, Metodologi Penelitian, Zanafa, Pekanbaru,2011, hlm. 80)
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TABEL III.2
ANALISIS TINGKAT KESUKARAN TES

Nomor
Soal

Tingkat
Kesukaran (%)

Interpretasi

Tingkat Kesukaran

1 47,50 Sedang

2 42,50 Sedang

3 37,50 Sedang

4 35,00 Sedang

5 32,50 Sedang

Dari Tabel III.2 dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak lima soal tes

merupakan soal dengan kategori  soal tergolong sedang.

c. Uji Daya Pembeda

Perhitungan daya pembeda ini menggunakan bantuan program

ANATES versi 4.0.5. yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

suatu alat evaluasi (tes) dapat membedakan antara siswa yang berada

pada kelompok atas (kemampuan tinggi) dan siswa yang berada pada

kelompok bawah (kemampuan rendah).

TABEL III.3
ANALISIS DAYA PEMBEDA TES

Nomor
Soal

Daya Pembeda
(%)

Interpretasi

Daya Pembeda

1 25,00 Agak baik

2 25,00 Agak baik

3 25,00 Agak baik

4 30,00 Baik

5 45,00 Baik
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Dari Tabel III.3 dapat disimpulkan bahwa dari lima soal tes tersebut 3

soal mempunyai daya pembeda yang tergolong agak baik dan 2 soal

mempunyai daya pembeda yang tergolong baik. Berdasarkan hasil analisis

validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran maka tes yang

telah diujicobakan dapat digunakan sebagai instrumen pada penelitian ini.

Hasil analisis uji instrumen yang diperoleh dari program ANATES

Versi 4.0.5 serta klasifikasi interpretasi reliabilitas, daya pembeda, dan

tingkat kesukaran secara lengkap disajikan pada Lampiran .

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah

tes”t”. Tes “t“ merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah mean

sampel (dua buah variabel yang dikomparatifkan).3 Sebelum melakukan

analisis data dengan tes”t” ada dua syarat yang harus dilakukan, yaitu:

1. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan untuk

melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak, pada penelitian ini

kelas yang akan diteliti sudah diuji homogenitasnya, dengan cara menguji

data nilai ujian sebelumnya dengan cara membagi varian kelas kontrol

dengan varian kelas eksperimen menggunakan uji F dengan rumus:4

3 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2009),  h. 278

4 Sudjana, Metoda Statistik, (Bandung: Tarsito, 2005) h. 250
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Setelah dilakukan pengujian data awal, diperoleh Fhitung < Ftabel

sehingga kedua sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau

homogen.

2. Uji Normalitas

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

diuji normalitasnya dengan uji Kolmogorov Smirnov, apabila datanya

sudah normal, maka bisa dilanjutkan dengan menganalisis tes dengan

menggunakan rumus tes”t” untuk sampel besar (N yang tidak

berkolerasi, maka rumus yang digunakan adalah:5

Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N = Jumlah Sampel

5 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h.206


