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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu berupa penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang mencari suatu 

hubungan sebab akibat, hal ini sesuai dengan pernyataan Taniredja dan 

Mustafidah,(2014,hlm.53)  yang mengatakan bahwa : “Penelitian Eksperimen 

adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) 

antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengeleminisasi atau mengurangi atau menyelisihkan faktor–faktor lain  

yang mengganggu”. Penelitian didalam pelaksanaannya peneliti melakukan 

manipulasi suatu kondisi–kondisi ekperimen kemudian melakukan observasi 

tentang ada tidaknya pengaruh atau perubahan yang disebabkan oleh 

pemanipulasian yang dilaksanakn secara sengaja dan sistematis tersebut. 

Suatu penelitian eksperimen mengandung perbandingan mengenai 

akibat suatu tritmen tertentu dengan tritmen yang lain yang berbeda. 

Penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang sederhana dengan  

melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Dalam menentukan kelompok eksperimen dan kontrol peneliti  harus sedapat 

mungkin memilih kelompok dengan kemampuan dan ciri–ciri yang sama. 

Pada pelaksanaannya kelompok eksperimen diberikan suatu pengaruh atau 

tritmen yaitu menggunakan metode Discovery, sedangkan dikelompok 

kontrol tidak diberikan apa–apa. Setelah dilakukan tritmen tersebut, peneliti 

melakukan observasi untuk melihat atau menentukan ada tidak perubahan 

yang terjadi pada kelompok yang diberikan tritmen (kelompok eksperimen).   

B. Desain Penelitian 
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Pada Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain 

eksperimental  yaitu quasi eksperiment (Eksperimen semu). Bentuk ini 

merupakan pengembangan dari true experimental design, dan termasuk 

kedalam kelompok Nonequivalent control group design.  Dimana pada 

penelitian ini kelompok eksperimen dan kotrol tidak dipilih secara random. 

Alasan penulis menggunakan desain tersebut dikarenakan kemampuan penulis 

dalam mengamati perilaku semua obyek penelitian sangat terbatas, terutama 

ketika siswa tidak berada dalam kelas atau berada di luar sekolah (rumah). 

Adapun desain penelitian sesuai dengan yang terdapat dalam buku Sugiyono, 

(2012,hlm.116) digambarkan sebagai berikut : 

  Tabel 3.1 

         Desain penelitian 

O1                           X                      O2 

O3                                                         O4 

 

Keterangan : 

O1 = tes awal kelas eksperimen 

O2 = tes akhir kelas eksperimen 

X   = perlakuan menggunakan metode Discovery 

O3 = tes awal kelas kontrol 

O4 = tes akhir kelas kontrol 

Dalam  penelitian ini perlakuan dalam mata pelajaran matematika yang 

dipilih sebagai mata pelajaran yang akan diteliti mengunakan  metode 

Discovery sebagai variabel bebas. Sementara kemampuan pemecahan masalah 

matematis adalah sebagai variabel terikatnya (variabel yang diamati). Seperti 

yang telah dijabarkan diatas bahwa penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok, 

yaitu 1 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol. Pretest dan postest 

dilakukan pada 2 kelompok tersebut. Pada kelompok eksperimen memperoleh 
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perlakuan dengan pembelajaran menggunakan pembelajaran menggunakan 

metode Discovery, sedangkan kelompok kontrol memperoleh perlakuan 

dengan pendekatan konvensional.  

Penelitian ini dilakukan dengan alur penelitian, hal ini untuk 

mempermudah penulis dalam meneliti. Adapun alurnya sebagai berikut : 

1. Alur  Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data 

Analisis data 

Kesimpulan 

Menentukan Variable Penelitian  (studi kepustakaan) 

Penyusunan RPP menggunakan metode 

Discovery 

Penyusunan RPP menggunakan 

pendekatan konvensional 

Menyusun instrument penelitian, Uji coba dan validitas instrumen 

Penentuan subjek penelitian 

Melakukan Tes awal (Pretes) 

Pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode Discovery 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan konvensional 

Melakukan Tes akhir (Postes) 

Menetapkan Pokok Pembahasan 

Menyusun Rumusan Masalah, Tujuan, dan Hipotesis 

Observasi 
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      Diagram 3.1 

Alur  penelitian                 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

Berdasarkan skema alur penelitian diatas, adapun penjelasaan dari 

penulis dalam langkah-langkah pelaksanaan penelitian sebagai berikut:  

a. Pada tahap awal dalam melaksanakan penelitian ini, penulis 

melakukan observasi Pada suatu sekolah yang akan dijadikan 

tempat penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

tentang permasalahan apa yang akan diangkat penulis menjadi 

sebuah penelitian yang ditulis dalam penelitian ini.  

b. Setelah penulis menemukan permasalahan yang ada disekolah 

tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji 

dan menentukan hipotesisnya. Setelah menyusun rumusan 

masalah dan hipotesis pada penelitian ini berlanjut penulis 

menentukan pokok pembahasan. 

c. Sebelum merumuskan desain penelitian,terlebih dahulu 

menentukan variabel-veriabel penelitian. Variabel penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel terikat dalam penelitian ini variable 

bebasnya yaitu metode Discovery, sedangkan variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas  yaitu kemampuan pemecahan 

masalah matematis.  

d. Menyusun perangkat pembelajaran yang nantinya akan 

digunakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti 

membuat RPP, alat peraga dan lain-lain. 

e. Setelah menyusun perangkat pembalajaran, penulis menyusun 

instrumen penelitian berupa soal pemecahan masalah materi 
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luas persegi dan persegi panjang dan wawancara. Kemudian 

penulis mengkonsultasikan instrument penelitian dengan guru 

kelas dan dosen pembimbing. Menguji cobakan instrumen yang 

telah di validitas oleh guru kelas dan dosen pembimbing. 

Mengadakan validitas instrument penelitian. 

f. Kemudia penulis menentukan subjek dan sampel penelitian. 

Setelah menentukan sampel kelas, kemudian membagi kedalam 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk kelas eksperimen 

dalam penelitian ini menggunakan metode Discovery 

(penemuan) sedangkan untuk kelas kontrol dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan konvensional. 

g. Penulis memberikan uji tes awal ( Pretest)  yang dilakukan pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

h. Setelah itu, penulis melaksanakan penelitian yaitu dengan 

memberikan  perlakuan terhadap kelas eksperimen 

menggunakan metode Discovery (penemuan) dan memberikan 

perlakuan kepada kelas kontrol dengan menggunakan 

pendekatan yang biasa guru lakukan (konvensional). 

i. Setelah memberikan perlakuan baik di kelas ekperimen maupun 

kelas kontrol selanjutnya peneliti memberikan uji tes akhir 

(posttes) kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

j. Penulis mengumpulkan data-data setelah dilaksanakan 

penelitian. 

k. Penulis melakukan analisis hasil penelitian dan melakukan uji 

hipotesis. 

l. Berdasarkan data–data dan hasil penelitian penulis dapat 

Menyimpulkan hasil penelitian. 

Dalam sebuah penelitian eksperimen, dibutuhkan instrument 

penelitian untuk mendukung berjalannya kegiatan penelitian. Berikut ini 

akan dibahas instrument penelitian yang digunakan peneliti. 
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2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur untuk menguji variabel 

penelitian dengan tujuan menghasilkan data penelitian yang akurat. 

Instrumen dalam penelitian ini  untuk mengukur variabel–variabel  yang 

ada  pada judul  penelitian dan juga tes prestasi. Variabel–variabel dalam 

penelitian ini adalah tentang metode Discovery (Penemuan) dan 

pemecahan masalah matematis. Adapun untuk membuat instrumen 

penelitiannya diawali dengan menyusun kisi–kisi, dan kemudian membuat 

instrumen penelitian yang akan diujikan ke kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dalam penelitian ini. 

  Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan instrumen  tes  

prestasi belajar matematika, dengan soal yang berhubungan pada materi 

luas persegi dan persegi panjang dengan kemampuan pemecahan masalah. 

Tes prestasi adalah tes  yang digunakan untuk memperoleh data tentang 

prestasi belajar matematika siswa dalam materi luas persegi dan 

persegipanjang. Ada dua jenis tes prestasi belajar yang digunakan dalam 

penelitian ini, tes kemampuan awal (pretest) , dan tes kemampuan akhir 

(posttest). Tes kemampuan awal (pretest) untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa dalam memecahkan masalah tentang luas persegi dan 

persegipanjang yang dilaksanakan baik di kelas ekperimen maupun kelas 

kontrol, kemudian diberikan perlakuan  metode pembelajaran berbeda, 

yaitu kelas ekperimen menggunakan metode Discovery (Penemuan) dan 

kelas kontrol menggunakan pendekatan konvensional.  

Soal tes prestasi belajar yang digunakan berbentuk uraian yang 

digunakan pada tes kemampuan awal (pretest) dan kemampuan akhir (post 

test). Didukung oleh Sudjana (dalam Taniredja,2014,hlm.50) yang 

mengatakan soal uraian memiliki banyak kelebihan yaitu mengukur 

mental kognitif yang tinggi, mengembangkan kemampuan bahasa yang 

baik, melatih berfikir bernalar dan mengembangkan kemampuan 

keterampilan pemecahan masalah. Alasan penulis menggunakan soal tes 

prestasi belajar adalah untuk memperoleh data tentang  hasil tes 
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kemampuan awal (pretest) dan tes kemampuan akhir (posttest) dengan 

memberikan  penyekoran terhadap lembar jawab siswa, Soal tes terdiri 

dari 5 soal dengan  skor  maksimum yang diharapkan adalah 100 dan skor 

minimumnya 0. Materi soal pretest dan posttest tentang kemampuan 

pemecahan masalah adalah luas persegi dan persegi panjang. 

Dalam penyusunan tes prestasi tentang kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa, diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal yang 

mencakup subpokok bahasan, kompetensi dasar, indikator, aspek atau 

indikator kemampuan pemecahan masalah yang diukur, serta jumlah butir 

soal, tingkat kesukaran dan nomor soal. Setelah membuat kisi-kisi, 

dilanjutkan dengan menyusun soal pretest-posttest beserta kunci 

jawabannya. 

Tabel 3.2 

 Kisi – kisi tes prestasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

Subpokok 

Bahasan 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator kemampuan 

pemecahan masalah 

Jumlah 

butir 

soal 

Tingkat 

kesukaran 

Nomor 

soal  

Luas persegi 

dan persegi 

panjang 

5.2 

Menyelesai
kan luas 

persegi dan 

persegi 

panjang. 
 

Mengidentifikasi 

kecukupan data untuk 
pemecahan masalah  

1 Sedang 4 

Membuat model matematik 
dari suatu situasi atau 

masalah sehari – hari dan 

menyelesaikannya 

1 Sukar 5 

Memilih dan menerapkan 

strategi untuk 

menyelesaikan masalah 
matematika atau diluar 

matematika 

1 Mudah 1 

Menjelaskan atau 

menginterprestasikan hasil 

sesuai dengan permasalahan 

asal, serta memeriksa 
kebenaran hasil jawaban 

1 Sedang 2 

Menerapkan matematika 

secara bermakna 
1 Sedang 3 

  Berdasarkan  dengan kisi–kisi tes prestasi yang diatas yang dibuat 

oleh peneliti, mengatakan bahwa materi yang digunakan dalam tesnya 

adalah materi tentang luas persegi dan persegi panjang, adapun untuk  
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jumlah nya terdiri dari 5, setiap 1 butir  tes mewakili 1 dari setiap indikator 

kemampuan pemecahan masalah. Berikut ini model tes prestasi yang dibuat 

oleh  penulis adalah : 

 

Jawablah  pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar! 

 

 

1. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

     

     

     

 

Dari gambar diatas, hitunglah luas petak satuan yang tidak diwarnai! 

 
 

 

   

2. Ayah menanam  mangga dikebun,dengan salah satu sisinya 5 meter 

dan sisi lainya 5 meter. Benarkah luas kebun ayah 26   ?  Berikan 

alasanmu! 

 

3. Perhatikan gambar kebun dibawah ini! 

                               
Kebun kosong berbentuk persegipanjang dengan luas 20    kemudian 

ditanami nanas sebesar 5 x 2 m. Hitunglah berapa  luas kebun ayah 

yang masih kosong? 

 

4. Perhatikan buku doraemon dibawah ini ! 
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                                      6cm 

 

 Jika panjangnya buku 6 cm dan luasnya 18    . Berapakah lebarnya?  

 

5. Kakak mempunya figura yang berkuran 6 x 4 cm. Figura tersebut di isi 

foto yang berukuran 3 x 2 cm. Berapakah luas daerah figura yang tidak 

diisi oleh foto? 

 
 

 

 

Setelah penulis membuat tes prestasi belajar seperti yang diatas, 

berikut ini kunci jawabannya! 

1. Diketahui : Jumlah seluruh  petak satuan  ada 15 buah 

  Jumlah petak satuan yang diwarnai ada 2 buah 

              Ditanya :Jumlah Petak satuan yang tidak diwarnai ? 

              Jawab :  Jumlah Petak satuan yang  tidak diwarnai  

        = jumlah petak satua seluruhnya – jumlah petak satuan yang diwarnai  

        = 15 petak satuan – 2 petak satuan 

        = 13 petak satuan 

       Jadi, jumlah petak satuan yang tidak diwarnai adalah 13 petak satuan 

 

2. Diketahui :  Sisi I kebun mangga = 5 m 

                                Sisi II kebu n mangga = 5m 

Ditanya: Benarkah  luas kebun mangga ayah       ? Berikan 

alasanmu! 

Jawab : Salah, karena diketahui sisi kebun  sama yaitu 5cm .    

Bearti  kebun mangga ayah berbetuk persegi. Seharusnya luas kebun  

mangga ayah adalah : Luas persegi = S x S   

                             = 5 x 5 =      

Jadi, luas kebun mangga seharusnya adalah      

 

3. Diketahui :Luas kebun kosong =       

                                     Luas kebun kosong yang ditanami nanas = 5 x 2 m =      

               Ditanya  : Sisa luas kebun kosong ? 

                Jawab     :Sisa luas Kebun kosong =  luas kebun kosong – luas kebun   

kosong ditanami nanas   = 20 – 10 =      

        Jadi, sisa luas kebun kosong adalah       
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4. Diketahui : panjang buku = 6 cm 

                                           Luas buku =         

                   Ditanya : Lebar buku ? 

              Jawab : Buku berbentuk persegipanjang, 

                   luas persegi panjang = p x l 

                                          18 = 6 x l 

                                          18/6 = l 

          L = 18 / 6 = 3 cm 

                Jadi, lebar buku adalah 3 cm   

 

5. Diketahui : Luas figura yang berkuran 6 x 4 cm =        

                                Luas foto yang berukuran 3 x 2 cm =       

                   Ditanya : luas daerah figura yang tidak diisi oleh foto? 

                     Jawab : luas daerah figura yang tidak diisi oleh foto = Luas figura –       

                     Luas foto =        -        =        

         Jadi, luas daerah figura yang tidak diisi oleh foto adalah         

 

  Setelah penulis melakukan peyusunan tes kemampuan pemecahan 

masalah beserta kunci jawabannya, untuk mendukung penelitian ini  adapun 

instrument yang digunakan lainnya  berupa wawancara. Wawancara dilakukan 

dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap 

muka dengan responden. Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara 

langsung tanpa perantara, maksudnya  sumber datanya adalah orang diamati.  

  Pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara untuk 

mengungkapkan masalah sikap secara langsung sebagai sumber data, oleh 

karena itu wawancara dapat dikatakan sebagai alat pengumpulan data yang 

efektif karena dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh 

faktor usia, data yang diperoleh dapat langsung diketahui objektivitasnya 

karena dilaksanakan secara tatap muka, dilaksanakan langsung kepada 

responden yang ditetapkan sebagai sumber data, wawancara dilaksanakan 

dengan tujuan untuk memperbaiki hasil yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara dilebih fleksibel dan dinamis. 
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  Bentuk pertanyaan wawancara dalam penelitian ini yaitu  pertanyaan 

yang tidak berstruktur dimana jawaban responden tidak disiapkan oleh 

pewawancara sehingga responden hanya menuliskan  jawabannya dikolom 

yang telah disediakan oleh pewawancara. Adapun model pedoman  wawancara 

yang digunakan oleh penulis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3  

Pedoman wawancara 

No Pertanyaan 
Ringkasan Jawaban Siswa 

 

1.  Bagaimana pendapat kamu 

mengenai  pembelajaran  

yang menggunakan metode 

Discovery (Penemuan) pada 

pembelajaran matematika 

yang telah  dilaksanakan?  

 

2.  Apakah kamu merasa 

tertarik untuk menyelesaikan 

soal-soal matematika  yang 

diberikan, atau justru 

menganggapnya sebagai 

pelajaran yang sulit?  

 

3.  Dalam menyelesaikan soal-

soal yang diberikan, kamu 

lebih suka mengerjakannya 

secara kelompok atau 

sendiri? Mengapa? 

 

4.  Apakah setiap aktivitas yang  

kamu lakukan dalam 

pembelajaran  dengan 

menggunakan meode 

Discovery  (Penemuan)  

dapat membuat kamu lebih 

memahami materi tentang 
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luas persegi dan 

persegipanjang? 

5.  Apakah manfaat yang kamu 

rasakan dalam pembelajaran  

menggunakan metode 

Discovery (Penemuan)? 

 

6.  Apakah  yang kamu rasakan 

pada saat guru 

menghubungkan pelajaran 

matematika dengan 

kehidupan sehari-hari atau 

soal cerita? Apa ada 

kekurangannya! 

 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian. Dilihat dari 

kompleksitas, populasi dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu pertama, 

populasi homogeny adalah keseluruhan yang menjadi populasi, dengan 

memiliki sifat – sifat yang  relatif sama satu sama lainnya. Kedua, populasi 

heterogen yakni keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki 

sifat – sifat individual, dimana sifat – sifat tersebut membedakan antar 

individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini populasi 

yang digunakan berupa manusia atau siswa Sekolah Dasar Negeri Ranca 

Tales dari kelas 1- 6 yang berjumlah 322 siswa. 

2. Sampel 

Sampel merupakan perwakilan dari sebuah populasi. Dalam penentuan 

sampel penelitian adanya teknik pengambilan sampel, hal ini bertujuan 

untuk mendukung berjalannya penelitian. Pengambilan sampel harus tepat, 

karena apabila dilakukan dengan kurang tepat maka kesimpulan yang 

diperoleh dalam penelitian akan tidak tepat juga. Pengambilan sampelnya 

dengan tidak dilakukan secara random. Sampel dalam penelitian ini tidak 

melibatkan semua anggota populasi yang ada di Sekolah Dasar  Negeri 
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ranca Tales, tetapi  Sampel  yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 2 

kelas dari seluruh kelas anggota populasi yaitu anggota dari Kelas IIIA dan 

kelas IIIB. Satu  kelas dijadikan kelas eksperimen dan satu kelas lagi 

dijadikan sebagai kelas kontrol. Sampelnya berjumlah 50 siswa yang 

terdiri dari 25 siswa kelas III A dan 25 siswa dari kelas III B Sekolah 

Dasar Negeri Ranca Tales Kecamatan Taktakan. 

 

D. Teknik pengumpulan dan pengolahan data 

1. Teknik Pengumpuan data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis gunakan 

ada 2 macam yaitu berupa tes dan wawancara. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut : 

 

a. Tes 

Tes merupakan suatu alat ukur. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan tes yang berbentuk tertulis untuk dijawab oleh siswa 

seabaik mungkin, sehingga penulis mendapatkan hasil dari jawaban 

siswa yang akan dijadikan data penelitian ini.  

b. Wawancara  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh 

informasi mengenai respon dan sikap siswa setelah diberikan 

perlakuan pembelajaran matematika pada materi luas persegi dan 

persegi panjang  menggunakan metode Discovery (penemuan). 

Wawancara  tersebut berisi  6 pertanyaan yang tidak terstruktur, 

diantaranya mengenai penggunaan metode Discovery (Penemuan) 

dalam pembelajaran matematika yang berlangsung, perasaan suka atau 

tidak dalam pembelajaran menggunakan metode Discovery 

(penemuan) dan  keberanian dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang berhungan dengan materi pembelajaran.  Pertanyaan 

wawancara ini diberikan kepada siswa kelas eksperimen setelah 

dilaksanakan tes akhir. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini 
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yaitu menggunakan pertanyaan yang tidak terstrukstur dengan susunan 

yang  tidak menyediakan  pilihan jawaban lengkap sehingga 

responden harus menuliskan jawaban secara jelas pada kolom yang 

telah disediakan. 

2. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data – data dikumpulkan oleh penulis, kemudian penulis 

lakukan adalah  mengolah data agar mendapatkan tujuan penelitian ini. 

Adapun data yang  diolah dalam penelitian berupa olahaan data  tes dan 

wawancara. 

a. Tes 

Suatu tes dapat dikatakan  baik apabila mempunyai tingkat 

validitas yang tinggi. Menurut Taniredja,(2014,hlm.42) 

mengatakan “bahwa instrument dikatan memiliki  validitas logis 

apabila instrument tersebut secara analisis akal sudah sesuai 

dengan isi dan aspek yang diunghkapkan”.   

Terdapat beberapa cara dalam menguji validitas suatu bentuk soal, 

yaitu : 

(1) Validitas muka 

Validitas muka adalah validitas bentuk soal atau 

validitas tampilan, yiatu keabsahan susunan suatu kalimat, 

kata-kata dalam soal sehingga jelas pengertiannya atau tidak 

menimbulkan tafsiran lain (Suherman,2011,hlm.132). Dalam 

penelitian ini dilakukan uji validitas oleh wali kelas III dan  

dosen pembimbing. Adapun caranya yaitu dengan 

membubuhkan angka 1 pada table oleh validator maka soal 

tersebut valid, dan membubuhkan angka 0 pada tabel maka 

soal tersebut tidak valid. Kemudian, validator memberikan 

komentar tentang ketidakvalidan soal tersebut, serta 

memberikan saran/perbaikan pada kolom dalam lembaran 

format yang telah disediakan oleh peneliti. Soal dikatakan 
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valid (dari segi validitas muka) apabila memiliki kejelasan dari 

segi bahasa atau redaksional pada setiap butir soal. 

  (2). Uji Validitas Isi  

 Menurut Arikunto,(2012,hlm.82)“validitas isi 

membuktikan tentang ketepatan atau kesesuaian tes tersebut 

ditinjau dari materi yang diberikan dan tujuan yang dingin 

dicapai”. 

Untuk mendapatkan soal yang sesuai dengan validitas 

muka dan isi, pembuatan soal dilakukan dengan bimbingan 

dari pembimbing dan dilakukan berdasarkan atas pertimbangan 

(judgement) darinorang yang dianggap ahli dalam hal tersebut. 

Pada penelitian ini dilakukan uji dan bimbingan dari wali kelas 

III dan dosen pembimbing. Sebagaimana yang telah dilakukan 

pada validitas muka, validitas isi pun berlaku untuk setiap butir 

soal, setiap butir soal dinilai oleh validator (dosen 

pembimbing). Dengan membubuhkan angka 1 pada table oleh 

validator maka soal tersebut valid, dan membubuhkan angka 0 

pada tabel maka soal tersebut tidak valid. Kemudian, validator 

memberikan komentar tentang ketidakvalidan soal tersebut, 

serta memberikan saran/perbaikan pada kolom dalam lembaran 

format yang telah disediakan oleh peneliti.  Soal dikatakan 

valid secara isi jika butir soal tersebut telah sesuai dengan 

Materi pokok tentang luas persegi dan persegipanjang, 

Indikator pencapaian hasil belajar, Aspek kemampuan 

pemecahan masalah matematis dan Tingkat kesukaran untuk 

siswa kelas III SD. Adapun cara pengolahan data instrument 

tes sebagai berikut : 

(3)  Uji Validitas Butir Soal 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila 

mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. 
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(Arikunto,2012,hlm.90).uji validitas butir soal dalam 

penelitian ini mengggunakan bantuan aplikasi anates. Rumus 

korelasi product moment menurut Suharsimi (dalam 

Muhidin,dan Abdurahman,2009,hlm.31) dengan angka kasar 

adalah sebagai berikut: 

      

                        Keterangan: 

          = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

          banyak subjek 

         nilai hasil uji coba 

           nilai rerata harian 

 

Setelah koefisien validitasnya diketahui, kemudian nilai 

diinterpretasikan berdasarkan kriteria pada tabel dibawah 

ini (Riduwan, 2006, hlm. 228) dibawah ini : 

Tabel 3.4 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

Tabel 3.5 

Hasil Interprestasi Koefisien Korelasi 

 

No Nomor Butir Soal Korelasi Keterangan 
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1 
1 0.714 Kuat 

2 
2 0.759 Kuat 

3 
3 0.805 Sangat kuat 

4 
4 0.694 Kuat 

5 
5 0.679 Kuat 

 

(4) .Uji Reliabilitas Tes 

Realibilitas tes dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui konsistensi dari inStrumen sebagai alat ukur, 

sehingga hasil suatu pengukurann data dipercaya. (Muhidin 

dan Abdurahman,2009,hlm.37). Berdasarkan  penjelasan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas instrument tes 

digunakan untuk mengetahui kestabilan suatu instrument  

apabila diujikan beberapa kali. Hasil data yang diperoleh tidak 

dihitung secara manual, melainkan diolah menggunakan 

bantuan program software analisis butir soal (Anabutis). 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan rumus Untuk 

memperoleh reliabilitas soal prestasi belajar digunakan rumus 

Alpha Cronbach yaitu Arikunto,(dalam Muhidin dan 

Abdurahman,2009,hlm.38) dibawah : 

             r11 = 

























2

2

1
1

t

b

k

k




 

               Keterangan : 

               r11 = Realibilitas instrumen/koefisien alfa 

               k   = Banyaknya butir soal 

            
2

b  = Julah varians bulir 

             
2

t  = Variansi total  
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Tingkat reliabilitas dari suatu instrumen didasarkan 

pada klasifikasi Guilford,(dalam Suherman,2011,hlm.156)  

dibawah ini: 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Tingkat Reliabilitas 

Besarnya rII Interpretasi 

0,80 < rII ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < rII ≤ 0,80 Tinggi  

0,40 < rII ≤ 0,60 Cukup  

0,20 < rII ≤ 0,40 Rendah 

rII ≤ 0,20 Sangat rendah 

Berdasarkan hasil anates didapat rebilitas sebesar 0.72 dan termasuk 

kedalam kategori tinggi.  

b. Wawancara  

Pedoman wawancara yang penulis  lakukan kepada siswa bertujuan 

untuk memperkuat data dalam mengetahui respon atau tanggapan siswa 

terhadap pelaksanaan pembelajaran  dan juga penulis ingin  mencari data 

yang sulit diamati pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu data 

tentang sikap siswa dalam proses pembelajaran, pemahaman siswa serta 

pemecahan  masalah yang dihadapi siswa dalam materi pembelajaran. 

Wawancara dilakukan terhadap beberapa perwakilan siswa dari kelas 

eksperimen masing-masing satu dari kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif sebagai salah satu 

pertimbangan pengambilan kesimpulan. Hasil pengolahan data tersebut 

dijadikan sebagai penguat suatu penelitian ini. 

  

E. Analisis Data 
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Nilai siswa dianalisis melalui data hasil pretest dan posttest yang 

dilakukan dari tes prestasi kemampuan pemecahan masalah analisis ini 

dilakukan untuk membuktikan hipotisis dalam penelitian ini. Sebelum 

dilakukan analisis lebih mendalam, terlebih dahulu data tersebut diujikan 

untuk mengetahui normal dan homogennya kedua sampel. Kemudian  

dilanjutkan dengan analisis data untuk mengetahui adanya perbedaan 

pengaruh pada nilai tes yang diberikan pada sampel yang  menggunakan 

metode Discovery (Penemuan) dan yang menggunakan pembelajaran  

konvensional (ekspositori). Pada bagian ini akan dibahas mengenai 

kemampuan awal (pretest), kemampuan akhir (posttest) dan peningkatan nilai 

belajar (N-Gain). 

1. Analisis Data Pretest dan Posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Sebelum diberikan perlakuan untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran Discovery (Penemuan) dan pembelajaran konvensional. 

Peneliti melakukan Pretest dengan kelas kontrol dan kelas Eksperimen. 

Nilai prettest yang telah diperoleh, maka data-data tersebut diolah untuk 

mencari nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, variansi, dan standar 

deviasi dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data diolah menggunakan 

bantuan program software SPSS versi 16.0 for windows, untuk mencari 

nilai-nilai tersebut menggunakan analisis deskriptif. Setelah mengetahui 

nilai rata–rata kelas kontrol dan Eksperimen kemudian peneliti melakukan 

uji selanjutnya  Untuk  mengetahui secara lebih jelas mengenai 

kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau 

tidak maka akan dilakukan uji kesamaan dua rata-rata, setelah sebelumnya 

melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah melakukan uji 

analisis pada nilai pretest kemudian peneliti melanjutkan analisis posttest 

dengan tindakan yang sama pada pretest. Adapun analisis data yang 

dilakukan sebagai berikut :  

(1). Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bahwa data sampel dari kelompok eksperimen 
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dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Untuk menetapkan 

kenormalan, adapun kriteria yang berlaku  menurut Santoso,  

(2010,hlm.186) adalah sebagai berikut :  

a) Tetapkan taraf signifikansi uji  α = 0.05 

b) Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh 

c) Jika signifikansi yang diperoleh  > α , maka sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

d) Jika signifikansi yang diperoleh < α , maka sampel bukan 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Uji normalitas data nilai dengan uji Shapiro-Wilk 

karena data sampel yang digunakan dari masing – masing 

kelompok tidak banyak, yaitu hanya 25 siswa pada masing – 

masing kelompok serta menggunakan SPSS 16.0 for windows. 

(2). Uji Homogenitas Data 

Berdasarkan  hasil uji normalitas Shapiro-Wilk kedua 

sampel kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Langkah  yang 

dilakukan oleh penulis selanjutnya yaitu melakukan uji 

homogenitas terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 

dengan menggunakan uji Levene’s (Levene’s test). Uji 

homogenitas varians dilakukan dengan maksud untuk 

mengetahui apakah data sampel memiliki varians yang sama 

atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas 

menurut Santoso,(2010,hlm.187)  sebagai berikut: 

     = Kedua varians sama (homogen) 

     = Kedua varians berbeda (heterogen) 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a) Jika signifikansi (Sig.) ≤ 0,05 maka    ditolak 

b) Jika signifikansi (Sig.) > 0,05 maka    diterima 

 

(3). Uji Kesamaan Dua Rata-rata (Uji t)  
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Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, 

diperoleh  hasil nilai pretest berdistribusi normal dan memiliki 

variansi apakah  sama atau  homogen. Untuk   langkah 

selanjutnya penulis melakukan pengujian  kesamaan dua rata-

rata menggunakan Compare Means Independent Sample Test 

atau dibaca Equal Variance Assumsed. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat kesamaan kemampuan awal 

masing-masing kelompok atau tidak. Santoso,(.2010,hlm.253) 

sebagai berikut : 

    : Terdapat kesamaan nilai rata-rata hasil pretest 

 siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol  

   : Tidak terdapat kesamaan nilai rata-rata hasil 

 pretest siswa kelas eksperimen dan siswa 

 kelas kontrol  

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a) Jika signifikansi (Sig.) ≤ 0,05 maka    ditolak 

b) Jika signifikansi (Sig.) > 0,05 maka    diterima 

(4). Pengelompokkan Data  

Untuk memudahkan penulis dalam pengelompokkan nilai 

yang tinggi, sedang dan rendah maka penulis menggunakan 

rumus seperti di bawah ini : 

(a) Jika x ≥ ( ̅+ std) maka x dikelompokkan kedalam 

nilai “Tinggi” 

(b)  Jika ( ̅- std) ≤ x < ( ̅+ std) maka x dikelompokkan 

kedalam nilai “Sedang” 

(c)  Jika x < ( ̅- std) maka x dikelompokkan kedalam 

nilai “Rendah” 

    Keterangan: 

(a)  x = nilai siswa 
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(b)    ̅ = nilai rata-rata kelas 

(c)  Std = nilai standar deviasi kelas 

 

2. Analisis Data Pengelompokkan Nilai Postest Eksperimen 

Analisis data ini dilakukan oleh penulis dengan maksud untuk 

menganalisis hasil postest siswa kelas eksperimen, dimana hal tersebut 

bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan nilai tes prestasi 

belajar dari masing-masing sub kelompok pada kelas eksperimen. 

Perhitungannya  dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16.0 for 

windows. Setelah dibagi nilai dibagi kedalam sub kelompok, maka hal 

yang selanjut penulis lakukan adalah  Uji  One Way Anova (uji perbedaan 

rata-rata lebih dari dua kelompok) caranya, dengan memasukkan data 

kedalam tabel yang terdapat pada program SPSS 16.0 for windows, dan 

kemudian  penulis akan mendapatkan  hasil. Setelah penulis  mendapatkan 

hasil,  maka langkah  selanjutnya penulis  mencari perbedaan hasil 

diantara tiga kelompok tersebut dengan menggunakan uji Scheffe. 

 

3. Analisis Data N-Gain Nilai Pretest dan Posttest Siswa 

Analisis data N-gain nilai siswa pada penelitian ini ditentukan 

berdasarkan nilai pretest dan postest yang diperoleh siswa. N-Gain 

tersebut dilakukan penulis pada penelitian ini untuk mengetahui perbedaan 

peningkatan nilai belajar siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. 

Dalam hal ini, N-Gain dihitung dengan menggunakan bantuan program 

Micosoft Excel, perhitungan dilakukan dengan cara membagi selisih skor 

postest dan skor pretest dengan selisih skor ideal dan skor pretest yang 

telah ada. Selain menggunakan bantuan Microsoft Excel  untuk 

mengetahui secara lebih jelas tentang perhitungan data N-gain kelas 

eksperimen dan kelas kontrol penulis melakukan  perhitungan dengan 

bantuan program software SPSS versi 16.0 for windows. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, variansi, 
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dan standar deviasi N-Gain dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Adapun untuk mellihat peningkatan seberapa besar  N-Gain siswa, maka 

sebagai acuannya menggunakan tabel di bawah ini:  

Tabel 3.7 

Interpretasi N-Gain 

Gain Klasifikasi 

g>0,7 gain tinggi 

0,3<g≤0,7 gain sedang 

g≤0,3 gain rendah 

 

4. Data Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti tidak diolah seperti 

instrument tes hanya saja di deskriptivkan, wawancara dilakukan terhadap 

3 orang siswa pada kelas eksperimen dengan total 25 orang siswa, satu 

orang siswa dipilih secara acak dari masing-masing kelompok tinggi, 

sedang, dan rendah  pada nilai tiap kelompok eksperimen. Data yang 

terkumpul ditulis dan diringkas berdasarkan permasalahan yang akan 

dijawab pada penelitian ini. 

 


