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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen. Adapun

desain yang digunakan adalah Nonequivalent Control Group Design. Pada

dasarnya, langkah-langkah dalam desain ini sama seperti Pretest-Posttest

Control Group Design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun

kelompok kontrol tidak dipilih secara acak atau random. Pada awalnya

keduanya diberi Pretest. Bedanya kelompok yang satu diberi perlakuan,

sedangkan kelompok yang lain tidak dikenai perlakuan melainkan dijadikan

atau diperlakukan sebagai kelompok kontrol. Setelah perlakuan selesai, kedua

kelompok sama-sama mendapatkan postest.

Tabel III.1
Nonequivalent Control Grup Design

Kelompok Pretes Perlakuan Postes
Eksperimen √ X √

Kontrol √ O √
Keterangan:
X: Pembelajaran dengan strategi Higher Order Thinking (HOT) dengan

metode Collaborative Learning.
O: Pembelajaran konvensional

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei sampai 2 Juni 2014

semester genap tahun ajaran 2014-2015. Penelitian ini dilaksanakan di

SMP Negeri I Tambang Kabupaten Kampar.
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2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri I Tambang

Kabupaten Kampar. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah

kemampuan pemecahan masalah matematika.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri I

Tambang tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 181 orang. Sampel

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII (VIII.1, VIII.2,

VIII.3). Adapun teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian

ini adalah Purposive Sampling, yaitu tata cara pengambilan sampel dengan

pertimbangan tertentu.1 Dari sampel penelitian yang sudah diperoleh

diambil dua kelas sebagai kelas eksperimen dan kontrol dengan

pertimbangan dua kelas tersebut guru matematikanya sama. Sehingga yang

menjadi sampelnya adalah dua kelas dari kelas VIII yaitu kelas VIII.1 dan

kelas VIII.2, satu kelas sebagai kelas kontrol (VIII.2) dan satu kelas lagi

sebagai kelas eksperimen (VIII.1). Setelah diambil dua kelas maka

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada kedua kelas tersebut

untuk melihat apakah data berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya

peneliti melakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah ada perbedaan

atau tidak dalam kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

Pengujian normalitas, homogenitas, dan uji-t dari sampel disajikan pada

Lampiran P, Q dan R.

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta,
2010, h. 68
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Adapun ukuran sampel pada penelitian ini yaitu 20 orang siswa

kelas VIII 1 sebagai kelas eksperimen yang belajar menggunakan strategi

Higher Order Thinking (HOT) dengan metode Collaborative Learning dan

20 orang siswa kelas VIII 2 sebagai kelas kontrol yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional pada pembelajaran matematika.

Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang siswa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Observasi.

Teknik observasi menggunakan lembar pengamatan siswa

untuk mengamati kegiatan siswa yang diharapkan muncul dalam

pembelajaran matematika dengan strategi Higher Order Thinking

(HOT) dengan metode Collaborative Learning yang dilakukan setiap

kali tatap muka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah,

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

I Tambang Kabupaten Kampar dan data tentang hasil belajar

matematika siswa yang diperoleh secara langsung dari guru bidang

studi matematika.
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c. Tes

Tes ini meliputi tes uji coba, tes yang dilakukan di awal

(pretes) dan setelah akhir dari pembelajaran (postes). Tes uji coba

dilakukan terhadap siswa yang sebelumnya telah mempelajari materi

luas permukaan kubus dan balok, volume kubus dan balok dan besar

perubahan volume kubus dan balok dalam hal ini peneliti menguji soal

tersebut pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Tambang. Hal  ini

dilakukan bertujuan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya

pembeda, serta tingkat kesukaran soal.

Pretes digunakan untuk memperoleh data skor siswa terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas eksperimen

yang belum menggunakan strategi Higher Order Thinking dengan

metode pembelajaran Collaborative learning serta pada kelas kontrol

yang diperoleh melalui lembaran tes yang berbentuk tes uraian dan

dilakukan pada awal pertemuan. Sedangkan postes digunakan untuk

memperoleh data skor siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematis pada kelas eksperimen setelah menggunakan strategi Higher

Order Thinking dengan metode pembelajaran Collaborative learning

serta pada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran

konvensional.

B. Instrumen Penelitian

Adapun untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, peneliti

menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian ini meliputi instrumen tes
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kemampuan pemecahan masalah matematis, obervasi dan dokumentasi.

Instrumen tersebut dikelompokkan pada dua kelompok yaitu instrumen

pengumpulan data dan instrumen pelaksanaan penelitian, dengan rincian

sebagai berikut;

1. Instrumen Pengumpulan Data

a) Uji Validitas Soal

Dalam penelitian ini, validitas soal dilakukan dengan teknik

korelasi Pearson Product Moment sebagai berikut: 2

ℎ = . (∑ ) − ∑ (∑ ).∑ 2 − ∑ 2 .∑ 2 − ∑ 2
keterangan :

ℎ =  Koefisien validitas

=  Jumlah siswa∑ =  Jumlah skor item∑ = Jumlah skor total (seluruh item)

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus :

ℎ = √ − 21 − 2
Keterangan :

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi hasil rhitung

n = Jumlah responden

2 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula,
Bandung: Alfabeta, 2012, h. 98



41

Distribusi (tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-2).

ℎ yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan dengan

kriteria keputusan :

1) Jika ℎ > berarti valid

2) Jika ℎ 	〱 < berarti tidak valid

Jika instrumen valid, maka kriteria yang digunakan untuk menentukan

validitas butir soal dapat dilihat pada Tabel III.2.3

TABEL III.2
KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL

Besar r Evaluasi
0,800 < 	< 1,000 Sangat Tinggi
0,600 < < 0,799 Tinggi
0,400 < r < 0,599 Cukup Tinggi
0,200 <	 	< 0,399 Rendah
0,00 < < 0,199 Sangat Rendah/tidak valid

Hasil pengujian validitas soal disajikan pada  Tabel III.3.

TABEL III.3
HASIL PENGUJIAN VALIDITAS SOAL

No. Item
Pertanyaan

Koefisien
Korelasiℎ Hargaℎ 	晜 Harga Keputusan

1 0,81 5,86 1,734 Valid
2 0,93 10,54 1,734 Valid
3 0,86 7,20 1,734 Valid
4 0,83 6,36 1,734 Valid
5 0,67 3,78 1,734 Valid

Dari Tabel III.3 dapat dilihat bahwa kelima soal memiliki nilai

ℎ lebih besar dibandingkan nilai sehingga soal tersebut

dikatakan valid. Secara rinci perhitungan validitas soal disajikan pada

Lampiran H.

3 Riduwan, Loc.Cit.
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b) Reliabilitas Soal

Reliabilitas adalah ketetapan atas ketelitian alat evaluasi, untuk

mengetahui sejauh mana tes tersebut dapat dipercaya kebenarannya.

Untuk menghitung reliabilitas tes ini digunakan rumus Alpha sebagai

berikut:4

= ∑ − ∑
= ∑ − ∑
11= 	 − 1 1−∑ 22

Keterangan :

= Varians skor tiap-tiap item∑ 2 = Jumlah kuadrat item Xi∑ 2 = Jumlah item Xi dikuadratkan∑ 2 = Jumlah kuadrat X total∑ 2 = Jumlah X total dikuadratkan

= Jumlah siswa

11 = Reliabilitas yang dicari∑ 2 = Jumlah varians skor tiap-tiap item

= Jumlah item

= Varians total

4 Ibid, h.115-116
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Kriteria pengujian diukur dengan melihat koefisien

reliabilitasnya pada Tabel III.4.5

TABEL III.4
PROPORSI RELIABILITAS TES

Reliabilitas Tes Evaluasi
0,70 < 11≤ 1,00 Sangat Tinggi
0,40 < 11< 0,70 Tinggi
0,30 < 11≤ 0,40 Sedang
0,20 < 11≤ 0,30 Rendah
0,00 < 11≤ 0,20 Sangat Rendah

Jika hasil 11ini dikonsultasikan dengan nilai tabel r Product

Moment dengan dk = N-1, dengan taraf signifikan 5%.

Keputusan dengan membandingkan 11 dengan , kaidah

keputusannya yaitu:

Jika 11 > berarti Reliabel dan,

Jika 11< berarti tidak Reliabel.

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal secara

keseluruhan diperoleh koefisien tes sebesar 0,890. Jika dibandingkan

dengan nilai = 	0,456, berarti Harga ℎ 		> 	 atau 0,890 >

0,456, maka dapat disimpulkan tes tersebut reliabel. Untuk lebih

lengkapnya perhitungan uji reliabilitas ini dapat dilihat pada Lampiran

I.

5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008,  h.
104
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c) Daya Pembeda Soal

Daya pembeda adalah angka yang menunjukkan perbedaan

kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Untuk menghitung indeks

daya pembeda caranya yaitu data diurutkan dari nilai tertinggi sampai

terendah, kemudian diambil 50 % dari kelompok yang mendapat nilai

tinggi dan 50 % dari kelompok mendapat nilai rendah. Daya pembeda

soal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut,6

= 	 ∑ − ∑12 (	 − )
Keterangan:

= Daya pembeda∑ = Jumlah skor kelompok atas∑ = Jumlah skor kelompok bawah

= Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

= Skor tertinggi yang diperoleh untuk menjawab

dengan benar satu soal

= Skor terendah yang diperoleh untuk menjawab

dengan benar satu soal

Proporsi daya pembeda soal yang digunakan dapat dilihat pada Tabel

III.5.

6 Ibid, h. 210
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TABEL III.5
PROPORSI DAYA PEMBEDA SOAL

Daya Pembeda Evaluasi
DP ≥ 0,40 Baik Sekali

0,30 ≤ DP < 0,40 Baik
0,20 ≤ DP < 0,30 Kurang Baik

DP < 0,20 Jelek

Daya pembeda untuk tes hasil uji coba disajikan pada Tabel III.6.

TABEL III.6
HASIL RANGKUMAN DAYA PEMBEDA SOAL

Nomor Soal Daya Pembeda Interpretasi
1 0,53 Baik Sekali
2 0,49 Baik Sekali
3 0,44 Baik Sekali
4 0,47 Baik Sekali
5 0,32 Baik

Dari Tabel III.6 kelima soal memiliki daya pembeda yang rata-

rata baik sekali. Untuk lebih jelasnya perhitungan daya pembeda

tersebut dapat dilihat pada Lampiran J.

d) Tingkat Kesukaran Soal

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk

menyatakan apakah suatu soal termasuk kedalam kategori mudah,

sedang, atau sukar. Untuk mengetahui indeks kesukaran dapat

digunakan rumus :7

= + −−
7Mas’ud  Zein, Evaluasi Pembelajaran Analisis Soal Essay, Makalah dalam Bentuk

Power Point (Tidak Diterbitkan), 2011, h. 39
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Keterangan:	 = 	 Tingkat kesukaran

SA   = Jumlah skor atas

SB   = Jumlah skor bawah

T     = Jumlah siswa pada kelompok atas dan bawah

Smax = Skor maksimum

Smin = Skor minimum.

Proporsi tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel III.7.

TABEL III.7
PROPORSI TINGKAT KESUKARAN SOAL

Besarnya TK Interpretasi
0,00 < TK  0,30 Sukar
0,30 < TK  0,70 Sedang
0,70 < TK  1,00 Mudah

Tingkat kesukaran untuk tes ujicoba disajikan pada Tabel III.8.

TABEL III.8
HASIL PENGUJIAN TINGKAT KESUKARAN SOAL

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Interpretasi
1 0,63 Sedang
2 0,55 Sedang
3 0,53 Sedang
4 0,51 Sedang
5 0,24 Sukar

Dari Tabel III.8 dapat disimpulkan bahwa dari kelima soal

sebanyak 4 soal tes merupakan soal dengan kategori sedang, dan 1 soal

dengan kategori sukar. Untuk lebih jelasnya perhitungan tingkat

kesukaran soal ini dapat dilihat pada Lampiran K.
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2. Instrumen Pelaksanaan Penelitian

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP merupakan suatu alat perencanaan dalam melaksanakan

kegiatan belajar mengajar. RPP dapat diartikan sebagai suatu proses

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran,

penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, rincian

RPP dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran B.

b. Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS yang dibuat berisi rangkuman materi secara garis besar,

beserta contoh-contoh soal dan latihan yang bersifat pemecahan

masalah. Secara rinci lembar kerja siswa dan kunci jawaban alternatif

disajikan pada Lampiran. Rincian dapat dilihat pada Lampiran C.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini baik untuk

analisis hasil pretest maupun posttest menggunakan tes “t”. Ada beberapa

rumus tes “t” yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Namun, bila

jumlah anggota sampel n1= n2 dan varians homogen  maka dapat digunakan

rumus tes ”t” baik untuk separated maupun polled varians. Sedangkan untuk

mengetahui t tabel digunakan dk = n1+ n2 – 2.8

8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta: Bandung, 2010, h.196
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Separated Varians

= −
121 + 222

																							
Polled Varians= ̅ − ̅− 1 + − 1+ − 2 1 + 1

Keterangan :

1= Rata-rata kelas eksperimen

2= Rata-rata kelas kontrol

s1= Varians kelas eksperimen

s2= Varians kelas kontrol

n1=Jumlah anggota sampel kelas eksperimen

n2= Jumlah anggota sampel kelas kontrol

Kaidah Keputusan :

Jika, t ≥ maka hipotesis nol ( 0) ditolak artinya ada

perbedaan.

Jika, ℎ < 	maka hipotesis nol ( 0) diterima artinya tidak ada

perbedaan.

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

yang harus dilakukan, yaitu:

a. 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. Uji
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normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Lilifors yaitu dengan

mencari nilai ℎ 	 yakni nilai − ( ) yang terbesar.9

Menentukan 	 dengan dk = n = 20 dan taraf sifnifikan 0,05.

Kaidah Keputusan :

Jika, ℎ 	 > 	 	, berarti data Distribusi Tidak Normal

Jika, ℎ 	䝜 	 < 	 	, berarti data Distribusi Normal

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua

sampel yang diambil memiliki varians yang homogen atau tidak. Uji

homogenitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membagi varian

terbesar dan varian terkecil, kemudian membandingkan hasilnya

dengan tabel.

	ℎ = 	 		
Jika perhitungan data awal diperoleh ℎ< , maka sampel dikatakan

mempunyai variansi sama atau homogen.

Jika data normal dan varians-varians homogen maka dapat

digunakan rumus tes ”t” baik untuk separated maupun polled varians

dengan kaidah keputusan :

Jika, thitung ≥ , berarti ( 0) ditolak, Ha diterima

Jika, ℎ < 	 , berarti ( 0) diterima Ha ditolak

9 Gunawan, M ali. Statistik Untuk Penelitian Pendidikan:Yogyakarta,Parama
Publishing, 2013, h.75


