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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan quasi eksperimen, dengan

menggunakan desain Nonequivalent Control Group Design. Desain ini sama

dengan desain Pretest-Posttest Control Group Design, yaitu kedua kelompok

(kelompok eksperimen dan kelompok kontrol) diberi pretest untuk

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol. Tetapi pada desain ini kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol tidak dipilih secara random.1 Gambaran tentang desain ini

dilihat pada Tabel III.12

TABEL III.1
RANCANGAN PENELITIAN

Sampel Pretest Perlakuan Posttest

R O1 X O2

R O3 - O4

Keterangan :

O1 :  Pretes kelas eksperimen

O2 :   Postest kelas eksperimen

X : Perlakuan pada kelas eksperimen dengan pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw dengan metode inkuiri

O3 :  Pretes kelas kontrol

O4 :   Postest kelas kontrol

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, 2012) h.116
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,

2010), h. 76
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B. Waktu dan  Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Mts Al-huda Dumai pada semester ganjil

tahun pelajaran 2013/2014.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas kelas VIII MTs Al-huda Dumai

pada tahun pelajaran 2013/2014. Sedangkan objek penelitainnya adalah

pemecahan masalah matematika siswa dengan mengunakan Pendekatan

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode inkuiri dan pembelajaran

secara konvensional

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Al-huda Dumai

Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan jumlah murid 140 oranng siswa.

Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII

MTs Al-huda Dumai yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah 48 orang siswa.

Masing-masing kelas terdiri dari 24 orang siswa. Sampel yang akan diambil

dalam penilitian ini adalah kedua kelas yaitu kelas VIII A dan VIII B. Sampel

ini dipilih saat peneliti melakukan studi pendahuluan yang disesuaikan

dengan rencana penelitian peneliti. Kemudian peneliti melakukan uji statistik

terhadap kedua kelas tersebut untuk membuktikan kedua kelas tidak memiliki

perbedaan kemampuan yang signifikan, dengan melakukan uji normalitas dan

uji homogenitas. Setelah terbukti kedua kelas memiliki kemampuan rata-rata
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yang sama atau homogen, maka untuk penentuan kelas eksperimen dan kelas

kontrol akan dilakukan secara acak.

E. Instrumen Penelitian

Agar penelitian ini berjalan dengan baik maka disusun perangkat

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang diperlukan

yaitu:

a. Silabus

Silabus disusun berdasarkan prinsip yang berorientasi pada

pencapaian kompetensi, tujuannya adalah untuk mempermudah  guru

dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sesuai

dengan prinsip tersebut maka silabus mata pelajaran matematika memuat:

identitas sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, standar kompetensi,

kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, teknik

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan rencana

yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk

mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan standar isi dan

dijabarkan dalam silabus. RPP berguna agar mempermudah guru dalam

pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik. RPP disusun secara

sistematis berisi : standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan

pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, langkah-langkah

kegiatan pembelajaran yang memuat kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan
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akhir. RPP digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran.

c. Lembar kerja siswa  (LKS)

d. Instrumen pengumpulan data akhir (tes).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi peneliti peroleh dari pihak-pihak terkait, untuk

mengetahui sejarah sekolah, kurikulum yang digunakan, keadaan guru dan

siswa, sarana dan prasarana yang ada di MTs Al-huda Dumai serta data hasil

belajar siswa yang peneliti peroleh lansung dari guru bidang studi matematika

MTs Al-huda Dumai.

b. Observasi

Melalui teknik ini peneliti mengambil data aktifitas pelaksanaan

pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode inkuiri. Data

tersebut berguna untuk mengamati sejauh mana guru menerapkan pendekatan

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode inkuiri, kemudian juga

mengamati respon siswa dalam proses pembelajaran.

c. Tes

Tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pemecahan

masalah matematika siswa setelah penerapan pendekatan pembelajaran
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kooperatif tipe jigsaw dengan metode inkuiri. Sebelum tes dilakukan, tes

tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan Adapun persyaratan

tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat keandalan atau

keshahihan (ketepatan) suatu alat ukur. Dalam penelitian ini, validitas tes

dapat diketahui dengan melakukan analisis faktor, yaitu dengan

mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan skor totalnya. Hal ini

bisa dilakukan dengan korelasi product moment. Rumus yang dapat

digunakan dengan menggunakan nilai asli adalah sebagai berikut :3

rxy = ∑ ∑ ∑∑ 	 ∑ .∑ ∑
Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien

korelasi dengan skor totalnya, dengan menggunakan Microsoft Office

Excel 2007, peneliti menghitung secara manual validitas dan reliabilitas

instrumen. Maka hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan

kriteria product moment table pada interval kepercayaan 95% dengan

derajat kebebasan   n – 2 . Dengan ketentuan rxy > rtabel maka soal

dikatakan valid. Menurut Mimi Hariani dalam Muhidin dan

Abdurahman yang di kutip Musa, setiap butir soal dikatakan valid jika

3 Hartono, Analisis Item Instrumen (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010), h.85.
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nilai rXY lebih besar daripada nilai rtabel.
4 Hasil analisis validitas tes

pemahaman konsep disajikan pada Tabel III.2.

Tabel III.2
Analisis Validitas Tes Pemecahan Masalah

No. Item
Pertanyaan

Koefisien
Korelasi

Harga Harga
Keputusan

1 0,3650 2,4167 1,6859 Valid
2 0,6067 4,6931 1,6859 Valid
3 0,7205 6,4048 1,6859 Valid
4 0,8116 8,5637 1,6859 Valid
5 0,8192 8,8052 1,6859 Valid

Dari tabel  dapat disimpulkan bahwa walaupun koefisien korelasi

(rhitung) berbeda namun tetap lebih besar jika dibandingkan dengan nilai

ttabel. Dengan demikian, semua butir soal dalam tes penyelesaian soal

cerita adalah valid.

b. Uji Realibilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan

instrumen atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut.

Suatu alat evaluasi (instrumen) dikatakan baik bila reliabilitasnya tinggi.

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi, sedang

atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya dengan rumus:5

r11 = 1 − ∑
4 Musa Thahir, Penerapan Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Pendekatan

Reciprocal Teaching Terhadap Pemahaman Konsep Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri
Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, 2011, h 32.

5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,
2010), h. 109.
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Berdasarkan hasil ujicoba reliabilitas butir soal secara keseluruhan

diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,55 yang berarti bahwa tes

pemahaman konsep dan kemampuan penalaran matematik mempunyai

reliabilitas yang sedang.

2. Uji Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran soal 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 pemahaman konsep disajikan pada Tabel III.3.

Tabel III.3
PROPORSI RELIABILITAS TES

Reliabilitastes Evaluasi
0.80 < ≤ 1.00 Sangat tinggi
0.60 < ≤ 0.80 Tinggi
0.40 < ≤ 0.60 Sedang
0.20 < ≤ 0.40 Rendah
0.00 < ≤ 0.20 Sangat rendah

Dari Tabel III.3 dapat disimpulkan bahwa proporsi realiabelitas tes

tinggi yaitu 0.60 < 0,7650 ≤ 0.80.

3. Uji Daya Beda

Perhitungan daya pembeda dimaksudkan 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). Daya pembeda untuk tes

pemahaman konsep dapat disajikan pada Tabel III.4
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Tabel III.4
PROPORSI DAYA BEDA

DayaPembeda Evaluasi
DP ≥ 0.40 Baik sekali

0.30 ≤ DP < 0.40 Baik
0.20 ≤ DP < 0.30 Kurang baik

DP < 0.20 buruk
.

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari lima soal tes pemecahan

masalah tersebut terdapat tiga soal yang mempunyai daya pembeda baik

sekali, satu soal mempunyai daya pembeda baik dan satu soal lainnya

mempunyai daya pembeda kurang baik.

Berdasarkan hasil analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda,

dan tingkat kesukaran maka tes pemecahan masalah yang telah

diujicobakan dapat digunakan sebagai instrumen pada penelitian ini.

Hasil analisis uji instrumen yang diperoleh serta klasifikasi interpretasi

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran secara lengkap

disajikan pada Lampiran H.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

statistik komparatif, yaitu membandingkan hasil tes kelas eksperimen

setelah penerapan dengan hasil tes kelas kontrol. Teknik analisis data

yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah tes”t”. Tes “t“

merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk membandingkan

(membedakan) apakah kedua variabel tersebut sama atau berbeda.6

6 Riduan, Belajar Mudah Penelitian (Bandung; Alfabeta, 2010), h.165
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Sebelum melakukan analisis data dengan tes”t” ada dua syarat

yang harus dilakukan, yaitu:

1. Uji Normalitas

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

harus diuji normalitasnya dengan chi kuadrat, Untuk melakukan uji

normalitas dengan menggunakan rumus chi kuadrat, yaitu:7

= ( − )
= 	Chi kuadrat

f0 = Frekuensi observasi

fh = Frekuensi harapan

Bila  perhitungan data diperoleh < , maka sampel

dikatakan  mempunyai data yang normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan

untuk melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak, dengan

cara menguji data observasi awal pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Pengujian homogenitas pada penelitian ini meggunakan uji F

dengan rumus:8

= 		
Jika pada perhitungan data awal diperoleh < maka

sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen.

3. Uji Hipotesis

7 Ibid.,h.208.
8 Suharsimi Arikunto, Op.cit, h.120
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Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan rata-rata kemampuan antara kelas eksperimen dan kelas

kontrol. Jenis uji hipotesis yaitu :

a) Jika data berdistribusi normal dan homogen maka pengujian

hipotesis menggunakan uji-t. Tes “t” yang digunakan adalah tes “t”

untuk sampel besar (N < 30) yang tidak berkorelasi.dengan rumus

:9

= −
√ − 1 + √ − 1

Keterangan :

Mx  : mean variabel X

My  : mean variabel Y

SDx : standar deviasi variabel X

SDy : standar deviasi variabel Y

N     : jumlah sampel

Setelah dilakukan uji hipotesis maka dapat disimpulkan

dengan ketentuan:

a. Apabila to ≥ tt maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan pemecahan

masalah matematika siswa antara siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan model cooperative learning tipe jigsaw

dengan metode inkuiri dengan siswa yang mengikuti pembelajaran

secara konvensional di MTs Al-huda Dumai.

9 Hartono, Statistik Untuk Penelitian (Zanafa, Yogyakarta, 2006), h.207
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b. Apabila to < tt maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan

pemecahan masalah matematika siswa antara siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan model cooperative learning tipe jigsaw

dengan metode inkuiri dengan siswa yang mengikuti pembelajaran

secara konvensional di MTs Al-huda Dumai.

proses analisis statistik dengan tes “t” dimaksudkan untuk

menguji hipotesis alternatif dan hipotesis nihil, seperti hipotesis di

atas. Proses uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

a. Menghitung Harga to

1. Menyiapkan tabel perhitungan variabel X dan variabel Y

2. Menghitung Mean dan Standar Deviasi (SD) variabel X dan

variabel Y

a) Menghitung Mean dan SD variabel X

Mx =
∑

dan           SDx =
∑

Keterangan:
Mx = mean variabel X∑ = jumlah variabel X
SDx = standar deviasi variabel X
N = jumlah sampel X

b) Menghitung Mean dan SD variabel Y

My =
∑

dan            SDy =
∑

Keterangan:
My = mean variabel Y∑ = jumlah variabel Y
SDy = standar deviasi variabel Y
N = jumlah sampel variabel
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b. Memberi Interpretasi Terhadap to

Langkah-langkah memberikan interpretasinya adalah sebagai

berikut:

1. Mencari derajat kebebasan (dk/df)

df = (Nx + Ny) – 2

2. Berkonsultasi pada tabel nilai “t”

Melihat nilai df pada tabel “t”.

3. Bandingkan to dengan ttabel (tt)

Membandingkan to dengan tt dengan kriteria pengujian

sebagai berikut:

a) Jika to ≥ 	tt maka Ho ditolak dan Ha diterima, ini berarti terdapat

pengaruh model cooperative learning tipe jigsaw dengan

metode inkuiri terhadap pemecahan masalah matematika siswa

kelas VIII MTs Al-huda Dumai

b) Jika to < 	tt maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti tidak

terdapat pengaruh model cooperative learning tipe jigsaw

dengan metode inkuiri terhadap pemecahan masalah

matematika siswa kelas VIII MTs Al-huda Dumai.


