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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah model SAVI berbantuan 

software Google SketchUp dapat meningkatan keterampilan dasar geometri siswa 

yang terdiri dari keterampilan visual, keterampilan verbal, keterampilan 

menggambar, keterampilan logika dan keterampilan terapan, sehingga penelitian 

ini merupakan penelitian eksperimen. Russefendi (1998) mengemukakan bahwa 

penelitian eksperimen adalah penelitian yang benar-benar untuk melihat hubungan 

sebab akibat.  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuasi 

eksperimen. Sudjana dan Ibrahim (2009) menyatakan bahwa penelitian kuasi 

eksperimen adalah suatu penelitian dalam upaya mencari pengaruh variabel 

tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang tidak terkontrol secara ketat 

atau penuh, pengontrolan disesuaikan dengan kondisi yang ada (situasional).  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, variabel 

penelitian yang menjadi pokok penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas adalah model SAVI dengan software SkechUp, sedangkan 

variabel terikat adalah keterampilan dasar geometri siswa. Kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen diberikan pretest dan posttest.  

Dalam penelitian ini diambil dua kelas sebagai sampel, yaitu kelas 

eksperimen yang diberi treatment berupa pembelajaran SAVI berbantuan software 

SketchUp dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Adapun 

desain penelitian ini menggunakan desain kelompok kontrol non-ekuivalen, yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diseleksi tanpa prosedur penempatan 

acak kemudian sama-sama diberi pretes dan postes namun hanya kelompok 

eksperimen saja yang diberi treatment (Creswell, 2012) berikut: 
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Kelas Eksperimen : O  X  O 

Kelas Kontrol   : O   O 

Keterangan: 

 O :  Pretest atau Posttest (tes keterampilan dasar geometri siswa) 

 X : Kelompok yang diberi perlakuan dengan menggunakan model 

SAVI berbantuan software Google SkechUp 

 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tg. Morawa Sumatera Utara. 

Subjek penelitiannya adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tg. Morawa 

Sumatera Utara pada tahun ajaran 2015/2016. Desain penelitian menggunakan 

desain kuasi-eksperimen maka penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan 

teknik “Purposive Sampling”, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006). 

Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok siswa kelas VIII yang dipilih 

secara purposive. Masing-masing kelas berjumlah 30 siswa. Informasi awal dalam 

pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan dari guru bidang studi 

matematika. Agar penentuan sampel tidak bersifat subjektif, pertimbangan dalam 

menentukan sampel juga didasarkan pada perolehan nilai matematika siswa pada 

semester sebelumnya.  

 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah : 

C.1 Soal Tes Keterampilan Dasar Geometri 

Tes keterampilan dasar geometri dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data kuantitatif berupa kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal yang mengukur keterampilan dasar geometrinya dimana terdiri dari 

keterampilan visual, keterampilan verbal, keterampilan menggambar, 

keterampilan logis dan keterampilan terapan. Tes diberikan pada siswa sebelum 

(pretest) dan sesudah (posttest) diberikan perlakuan. Soal pretest maupun posttest 
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yang diberikan kepada siswa dibuat sama.  

Sebelum penyusunan tes keterampilan dasar geometri dibuat terlebih dahulu 

kisi-kisinya. Alat pengumpul data yang baik dan dapat dipercaya adalah yang 

memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum 

instrumen tes digunakan, terlebih dahulu akan dilakukan uji coba pada siswa yang 

telah mendapatkan materi yang akan disampaikan. Setelah uji coba, dilakukan 

analisis untuk mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya pembeda instrumen tersebut. 

Dalam menyusun lembar tes ini, peneliti melalui beberapa tahap yaitu 

penyusunan kisi-kisi soal, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan 

soal beserta alternatif jawaban. Kemudian berkonsultasi dengan pembimbing dan 

sebelum diberikan kepada siswa, terlebih dahulu soal divalidasi oleh beberapa 

validator kemudian diujicobakan, untuk melihat validitas, reliabilitas, daya 

pembeda dan tingkat kesukaran soal. 

Adapun rincian indikator keterampilan dasar geometri beserta pedoman 

penskoran untuk keterampilan dasar geometri ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Pedoman Penskoran Keterampilan Dasar Geometri Siswa 

No. 

Keterampilan 

Dasar 

Geometri 

Indikator 
Nomor 

Soal 
Kriteria Penskoran Skor 

Skor 

Maksimum 

1. 

Keterampilan 

Visual 

Siswa dapat 

mengklasifikasikan 

bentuk bangun geometri 

ruang berdasarkan 

objek/gambar yang 

dilihat 

 1, 2 

 
Tidak menjawab sama 

sekali 
0 

12 Sebagian jawaban benar 3 

Jawaban benar 6 

Siswa dapat 

memvisualisasikan 

bentuk bangun ruang 

dari berbagai sudut 

pandang dan dengan 

melihat bentuk 

jaring-jaringnya 

3 Tidak menjawab sama 

sekali atau jawaban salah 

0 

8 
Menjawab benar dan 

tidak lengkap 

4 

Menjawab benar dan 

lengkap 

8 

Skor Total Keterampilan Visual 20 

2. Keterampilan 

Verbal 

Siswa dapat 

mendefinisikan 

jenis-jenis dari bangun 

4,5 Tidak menjawab sama 

sekali  atau jawaban 

salah  

0 

12 
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ruang dan unsur-unsur 

bangun ruang 

Penjelasan yang 

dikemukakan benar 

3 

Penjelasan yang 

dikemukakan lengkap dan 

benar 

6 

  Siswa dapat 

mengungkapkan ciri-ciri 

yang dimiliki bangun 

ruang 

6 Tidak menjawab sama 

sekali  

0 

8 
Menjawab benar dan 

tidak lengkap 

4 

Menjawab benar dan 

lengkap 

8 

Skor Total Keterampilan Verbal 20 

3. 

 

 

Keterampilan 

Menggambar 

Siswa dapat 

menggambar bangun 

ruang dengan benar 

berdasarkan definisinya 

dan dapat memberi label 

pada gambar bangun 

ruang 

7 Tidak menggambar sama 

sekali 

0 

8 

Menggambar satu lukisan 

benar tanpa penjelasan  

2 

Menggambar dua lukisan 

benar tanpa penjelasan  

4 

Menggambar dua lukisan 

benar dan penjelasan 

lengkap 

8 

  Siswa dapat 

menggambar 

unsur-unsur bangun 

ruang dapat dapat 

menggambar berbagai 

macam jaring-jaring 

bangun ruang dengan 

benar 

8 Tidak menggambar sama 

sekali 

0 

4 

Menggambar satu lukisan 

dan benar 

1 

Menggambar dua lukisan 

dan benar 

2 

Menggambar tiga lukisan 

dan benar 

3 

Menggambar empat 

lukisan dan benar 

4 

  9 Tidak menggambar sama 

sekali 

0 

8 

Menggambar satu lukisan 

dan benar 

1 

Menggambar dua lukisan 

dan benar 

2 

Menggambar tiga lukisan 

dan benar 

3 

Menggambar empat 

lukisan dan benar 

4 

Menggambar lima lukisan 

dan benar 

5 

Menggambar enam 

lukisan dan benar 
6 

Menggambar enam 

lukisan  benar dan label 

lengkap 

8 

Skor Total Keterampilan Menggambar 20 

4. Keterampilan 

Logis 

Siswa dapat memahami 

dan menerapkan 

sifat-sifat penting dari 

bangun ruang 

10 Tidak menjawab sama 

sekali atau jawaban salah 

0 

8 
Menjawab benar dan 

tidak lengkap 

4 

Menjawab benar dan 

lengkap 

8 

  Siswa dapat 

menunjukkan 

11, 12 Tidak menjawab sama 

sekali atau jawaban salah 

0 
12 
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akibat-akibat logis dari 

data yang diberikan 

Menjawab benar tanpa 

alasan, atau alasan salah 

2 

Menjawab benar dan 

alasan benar 

6 

Skor Total Keterampilan Logis 20 

5. Keterampilan 

Terapan 

Siswa dapat 

menerapkan sifat-sifat 

bangun geometri dalam 

pemecahan masalah 

13, 14 Tidak menjawab sama 

sekali atau jawaban salah 

0 

16 

Menuliskan hasil akhir 

langsung dan benar, tanpa 

proses 

2 

Menuliskan proses 

pencarian jawab dan 

jawaban benar 

8 

  Siswa dapat 

menerapkan 

bangun-bangun 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

15 Tidak menjawab sama 

sekali atau jawaban salah 

0 

4 
Menjawab benar tanpa 

alasan, atau alasan salah 

2 

Menjawab benar dan 

alasan benar 

4 

Skor Total Keterampilan Terapan 20 

  

C.2   Lembar Observasi Siswa dan Guru 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap sikap dan kepribadian siswa dalam proses 

pembelajaran. Observasi merupakan salah satu jenis instrumen non-tes yang 

merupakan authentic assessment. Lembar observasi digunakan pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung untuk mengetahui bagaimana sikap dan 

perilaku baik guru maupun siswa pada saat pembelajaran. Pedoman observasi 

terlebih dahulu diuji validitasnya sebelum digunakan.  

 Format lembar observasi yang digunakan berupa daftar ceklis hasil 

pengamatan serta kritik atau saran tentang proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung sehingga dapat diketahui aspek-aspek apa yang harus diperbaiki atau 

ditingkatkan. Lembar observasi diisi oleh observer sesuai dengan keadaan pada 

saat penelitian berlangsung. Sebelum memulai penelitian, peneliti memberi arahan 

dan penjelasan kepada observer mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 

observasi.  

C.3 Pengembangan Bahan  

Bahan ajar dalam penelitian ini adalah bahan ajar yang digunakan dalam 
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pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran SAVI 

berbantuan software Google Sketchup pada kelas eksperimen. Bahan ajar disusun 

berdasarkan kurikulum yang berlaku di lapangan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 2006. Isi bahan ajar memuat materi-materi matematika untuk 

kelas VIII semester II dengan menggunakan model pembelajaran SAVI yang 

diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dasar geometri siswa. Pokok bahasan 

dipilih berdasarkan alokasi waktu yang telah disusun oleh guru dan peneliti. 

Setiap pertemuan memuat beberapa indikator bahasan yang dilengkapi dengan 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Lembar Kegiatan Siswa memuat soal-soal latihan 

menyangkut materi-materi yang telah disampaikan. 

 

D. Teknik Analisis Hasil Uji Coba 

Sebelum soal instrumen dipergunakan dala penelitian, soal instrumen tersebut 

diuji cobakan terlebih dahulu pada siswa yang telah memperoleh materi yang 

berkenaan dengan penelitian ini. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrumen tersebut telah memenuhi syarat instrumen yang baik atau belum, yaitu 

validitas, reabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. 

 

D.1 Analisis Validitas Tes 

Suatu alat evaluasi disebut valid (absah atau sahih) apabila alat tersebut mampu 

mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi (Suherman, 2003). Oleh karena itu 

keabsahannya tergantung pada sejauh mana ketepatan alat evaluasi itudalam 

melaksanakan fungsinya. Dengan demikian suatu alat evaluasi disebut valid jika 

alat tersebut dapat mengevaluasi dengan tepat sesuatu yang dievaluasi itu 

(Suherman, 2003). Dalam penelitian ini, untuk memperoleh suatu instrumen yang 

dapat mengukur keterampilan dasar geometri siswa dengan baik dilakukan dengan 

menggunakan validitas teoritik dan validitas empirik. 

 

a. Validitas Teoritik 

Validitas teoritik merujuk pada kondisi suatu instrumen yang memenuhi 

persyaratan valid berdasarkan penalaran atau logika. Ada beberapa hal yang perlu 
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diperhatikan pada validitas teoritik yaitu: (1) ketepatan alat tersebut ditinjau dari 

segi materi yang dievaluasikan, artinya apakah materi pada instrumen tersebut 

merupakan sampel representatif dari pengetahuan yang harus dikuasai, apakah 

rumusan butir tes sesuai dengan indikator; (2) keabsahan bahasa atau susunan 

kalimat dalam soal sehingga jelas pengertiannya atau tidak menimbulkan 

penafsiran lain. Untuk menguji validitas ini, digunakan pendapat dari ahli 

(jugment), dalam hal ini yang bertindak sebagai ahli adalah 2 orang dosen (satu 

orang dosen ahli evaluasi dan satu orang ahli geometri), 1 orang mahasiswa S3 dan 

satu guru matematika. 

Adapun hasil validasi teoritik selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. 

Setelah melalui perbaikan, kesimpulannya instrumen dinyatakan sudah memenuhi 

validitas isi dan validitas muka. Kemudian instrumen tes diujicobakan kepada 

siswa SMPN 1 Tg. Morawa di Kabupaten Deli Serdang. 

 

b. Validitas Empirik 

Validitas empirik merupakan validitas yang ditinjau dari hubungannya dengan 

kriteria tertentu. Kriteria ini digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya 

koefisien validitas alat evaluasi yang dibuat melalui perhitungan korelasi product 

momen dengan menggunakan angka kasar (Arikunto, 2003) yaitu:   

 

   

   

  





})(}{)({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

  

Keterangan : xyr = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

   N  = banyaknya sampel 

   X  = skor soal nomor ke-i setiap siswa 

   Y  = Skor total setiap siswa 

Dengan mengambil taraf signifikan 0.05 dan taraf kebebasan (dk) = n-2, sehingga 

didapat kemungkinan interpretasi: 

(i) Jika thit ≤ ttabel , maka soal tidak valid 
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(ii) Jika thit > ttabel , maka soal valid 

Dengan ketentuan klasifikasi korefisien korelasi vaiditas sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Interpretasi Koefisien Korelasi Validitas 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

00,180,0  xyr  Sangat tinggi 

80,060,0  xyr  Tinggi 

60,040,0  xyr  Cukup 

40,020,0  xyr  Rendah 

20,000,0  xyr  Sangat rendah 

 Tidak Valid 

 

Pengujian validitas tes dilakukan dengan menggunakan bantuan software Anates 

V.4 for Windows untuk soal uraian. Hasil perhitungan validitas dari soal yang telah 

diuji cobakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel.3.3 

Validitas Tes Keterampilan Dasar Geometri 

 

Butir 

Soal 
rxy t hitung Interpretasi Kriteria 

1 0.433 2.02 Valid Cukup  

2 0.663 3.33 Valid Tinggi 

3 0.590 4.24 Valid Tinggi  

4 0.469 2.30 Valid Cukup 

5 0.633 2.66 Valid Tinggi 

6 0.577 3.77 Valid Tinggi  

7 0.768 5.63 Valid Tinggi  

8 0.607 5.06 Valid Tinggi  

9 0.614 4.11 Valid Tinggi   

10 0.665 4.01 Valid Tinggi  

11 0.520 2.78 Valid Cukup  

12 0.447 1.96 Valid Cukup  

13 0.564 3.76 Valid Cukup  

14 0.540 3.77 Valid Cukup  

15 0.629 4.12 Valid Tinggi  

Catatan: ttabel ( α = 0.05) = 1.701 dengan N = 30) 

00,0xyr
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Dari 15 soal keterampilan dasar geometri yang diuji cobakan, diperoleh 9 

butir soal yang memiliki interpretasi tinggi dan 6 butir soal dengan interpretasi 

cukup. Secara keseluruhan semua butir soal valid. 

 

 

D.2  Analisis Reliabilitas Tes 

 

 Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Hasil 

penelitian yang reliabel terjadi jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang 

berbeda (Sugiyono, 2010: 121). Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap 

(Arikunto, 2009: 86). Jadi, reliabilitas harus mampu menghasilkan informasi yang 

sebenarnya. Reliabilitas soal merupakan ukuran yang menyatakan tingkat 

keajegan suatu soal tes. Untuk mengukurnya digunakan perhitungan Cronbach’s 

Alpha atau Koefisien Alpha (Arifin, 2009: 264). Rumus yang digunakan 

dinyatakan dengan: 




























2

2

1
1 x

i

R

R






 

Keterangan: 

   = reliabilitas instrumen 

 R  = jumlah butir soal 

 
2

i  = variansi butir soal 

 
2

x  = variansi skor total 

 

Tingkat reliabilitas dari soal uji coba keterampilan dasar geometri siswa 

didasarkan pada klasifikasi Guilford (Ruseffendi, 2005: 160) yang telah 

dimodifikasi yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 3.4 
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Klasifikasi Tingkat Reliabilitas 

Besarnya   Tingkat Reliabilitas 

0,00   0,20 Kecil 

0,20   0,40 Rendah 

0,40   0,70 Sedang 

0,70    0,90 Tinggi 

0,90   1,00 Sangat tinggi 

 

Pengujian reliabilitas tes dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

software Anates V.4 for Windows untuk soal uraian. Pengambilan keputusan yang 

dilakukan adalah dengan membandingkan rhit > rtabel maka soal reliabel, sedangkan 

jika rhit ≤ rtabel maka soal tidak reliabel. Hasil reliabilitas soal keterampilan dasar 

geometri disajikan pada tabel 3.7 berikut: 

 

Tabel. 3.5. Reliabilitas Tes Keterampilan Dasar Geometri 

 

Kemampuan yang 

diukur 
rhitung Kriteria Klasifikasi 

Keterampilan Dasar 

Geometri 

0.87 Reliabel Sangat Tinggi 

 Catatan: rtabel (α = 0.05) = 0.36 dengan N=30 

 

Hasil analisi reliabilitas pada tabel 3.7 soal tes keterampilan dasar geometri 

yang diujicobkan menunjukkan bahwa soal keterampilan tersebut telah memenuhi 

karakteristik yang memadai untuk digunakan dalam penelitian yaitu reliabel 

dengan klasifikasi sangat tinggi untuk soal keterampilan dasar geometri. 

 

 

D.3 Analisi Daya Pembeda 

 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah 

(Arikunto, 2009: 211). Jika suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa 

berkemampuan tinggi maupun siswa berkemampuan rendah, maka soal itu tidak 

baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Demikian pula jika semua siswa 
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baik siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah 

tidak dapat menjawab dengan benar, maka soal tersebut tidak baik juga karena 

tidak mempunyai daya pembeda. (Arikunto, 2009: 211). Daya pembeda butir soal 

dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya angka indeks diskriminasi item. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda adalah: 

A

BA

J

SS
DP




                        
 

Keterangan: 

DP : daya pembeda 

SA  : jumlah skor kelompok atas 

SB  : jumlah skor kelompok bawah 

JA  : jumlah skor ideal suatu butir tes 

 

Daya pembeda uji coba soal keterampilan dasar geometri siswa didasarkan pada 

klasifikasi berikut ini: 

Tabel 3.6   

Klasifikasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Evaluasi Butiran Soal 

DP < 0,00 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 

 

Perhitungan daya pembeda instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

bantuan software Anates V.4 for Windows untuk soal uraian. Untuk hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. Berikut disajikan hasil 

ringkasan daya pembeda tes pada Tabel 3.9 berikut: 

 

 

Tabel 3.7  

Daya Pembeda Butir Tes Keterampilan Dasar Geometri 

(Sundayana, 2010) 
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Hasil analisis daya pembeda tes keterampilan dasar geometri diatas 

menunjukkan bahwa semua butir soal menunjukkan interpretasi baik dan cukup. 

Hasil analisi daya pembeda tes keterampilan dasar geometri di atas 

memperlihatkan bahwa rata-rata butir soal yang diujicobakan menunjukkan 

interpretasi daya beda baik. Sehingga dapat disimpulkan hampir semua butir soal 

tersebut mampu membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 

yang berkemampuan rendah. 

 

D.4 Analisis Tingkat Kesukaran 

 

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat 

kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang 

(proporsional), maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Suatu soal tes 

hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah (Arifin, 2009: 266). 

Tingkat kesukaran pada masing-masing butir soal uraina dihitung menggunakan 

rumus (Sundayana, 2010): 

IBIA

SBA






S
TK  

Keterangan:   

Butir 

Soal 
DP Interpretasi 

1 0.32 Cukup 

2 0.43 Baik 

3 0.56 Baik  

4 0.27 Cukup 

5 0.40 Cukup 

6 0.33 Cukup 

7 0.64 Baik  

8 0.53 Baik  

9 0.56 Baik 

10 0.51 Baik 

11 0.50 Baik 

12 0.37 Cukup  

13 0.39 Cukup  

14 0.25 Cukup  

15 0.53 Cukup 
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TK  = Tingkat kesukaran untuk setiap butir soal 

SA   = jumlah skor kelompok atas 

SB = jumlah skor kelompok bawah 

IA  = jumlah skor ideal kelompok atas 

IB  = jumlah skor kelompok bawah 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran diinterpretasikan menggunakan kriteria 

tingkat kesukaran butir soal yang dikemukakan TIM MKPBM (2003: 70) seperti 

Tabel berikut : 

Tabel 3.8 

Kriteria Tingkat Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK = 0,00 Terlalu sukar 

30,000,0  IK  Sukar 

70,030,0  IK  Sedang 

00,170,0  IK  Mudah 

IK = 1,00 Terlalu Mudah 

   

Perhitungan tingkat kesukaran instrumen dalam penelitian ini dilakukan 

dengan bantuan software Anates V.4 for Windows untuk soal uraian. Untuk hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. Berikut disajikan hasil 

ringkasan tingkat kesukaran tes pada Tabel 3.9 berikut: 

 

Tabel 3.9 

Tingkat Kesukaran Butir Tes Keterampilan Dasar Geometri 

 

Butir 

Soal 
TK Interpretasi 

1 0.46 Sedang 

2 0.53 Sedang 

3 0.50 Sedang 

4 0.53 Sedang 

5 0.42 Sedang 

6 0.31 Sedang 

7 0.46 Sedang 
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8 0.60 Sedang 

9 0.43 Sedang 

10 0.46 Sedang 

11 0.43 Sedang 

12 0.46 Sedang 

13 0.34 Sedang 

14 0.23 Sukar  

15 0.48 Sedang 

 

 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran tes keterampilan dasar geometri 

menunjukkan bahwa terdapat 14 butir soal yang memiliki interpretasi sedang, 

sedangkan butir soal lainnya berada pada interpretasi sukar. 

 

E. Analisis dan Kesimpulan Hasil Uji Coba Instrumen 

 

Setelah melakukan uji validitas, uji reliabilitas, kemudian menganalisis daya 

beda dan menganalisis tingkat kesukaran butir soal, maka tahap berikutnya untuk 

mendapatkan soal yang mapu mengukur tes keterampilan dasar geometri siswa 

harus dilakukan analisi dan penarikan kesimpulan terhadap hasil uji coba instrumen 

tes keterampilan dasar geometri siswa. Tabel 3.10 berikut menampilkan 

rekapitulasi dan kesimpulan hasil uji coba tes keterampilan dasar geometri siswa. 

 

Tabel 3.10. 

Rekapitulasi Dan Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes Keterampilan Dasar 

Geometri Siswa. 

 

Butir 

Soal 

Koefisie

n (rxy) 
Kriteria DP TK Kesimpulan 

1 0.433 Signifikan Cukup Sedang Dipakai 

2 0.663 Sangat Signifikan Baik Sedang Dipakai 

3 0.590 Signifikan Baik  Sedang Dipakai 

4 0.469 Signifikan Cukup Sedang Dipakai 

5 0.633 Sangat Signifikan Cukup Sedang Dipakai 

6 0.577 Signifikan Cukup Sedang Dipakai 

7 0.768 Sangat Signifikan Baik  Sedang Dipakai 

8 0.607 Sangat Signifikan Baik  Sedang Dipakai 

9 0.614 Sangat Signifikan Baik Sedang Dipakai 
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10 0.665 Sangat Signifikan Baik Sedang Dipakai 

11 0.520  Signifikan Baik Sedang Dipakai 

12 0.447  Signifikan Cukup  Sedang Dipakai 

13 0.564  Signifikan Cukup  Sedang Dipakai 

14 0.540 Signifikan Cukup  Sukar  Dipakai 

15 0.629 Sangat Signifikan Cukup Sedang Dipakai 

 

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas dapat disimpulkan seluruh butir soal digunakan 

dalam pelaksanaan pretest dan posttes. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik observasi dan teknik tes. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan 

data yang terdapat pada lembar observasi. Lembar observasi diisi oleh pengamat 

selama proses pembelajaran berlangsung yang berguna untuk memperoleh data 

tentang aktivitas guru dan siswa. Sedangkan teknik tes digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan keterampilan dasar geometri siswa 

baik pretest maupun posttest. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data diperoleh dari hasil tes keterampilan dasar geometri, lembar 

observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa. Seluruh data yang diperoleh 

dianalisis secara kuantitatif. 

Data yang dianalisis secara kuantitatif adalah data hasil tes keterampilan 

dasar geometri yang terdiri dari keterampilan visual, keterampilan verbal, 

keterampilan menggambar, keterampilan logika dan keterampilan terapan. 

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS 20 dan Microsoft Excel 

2010. 

Data diperoleh dalam bentuk hasil uji instrumen, data pretes, data postes, 

dan N-gain. Data hasil uji instrumen diolah dengan perhitungan untuk 

memperoleh validitas, reliabilitas, daya pembeda serta tingkat kesukaran soal. 

Sedangkan data hasil pretes, postes dan N-gain diolah dengan bantuan program 

software SPSS Versi 20.0 for Windows. 
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Data kuantitatif berasal dari data tes keterampilan dasar geometri yang 

terdiri atas 3 jenis data, yaitu data pretes (skala awal), data postes (skala akhir) 

dan data n-gain yang dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Data Pretes 

 Data pretes diolah bertujuan untuk mengetahui perbandingan keterampilan 

dasar  geometri awal pada kedua sampel.   

2) Data Postes 

Data postes diolah bertujuan untuk mengetahui perbandingan keterampilan 

dasar  geometri akhir pada kedua sampel.   

3) Data N-Gain 

Data n-gain diolah bertujuan untuk mengetahui perbandingan peningkatan 

 keterampilan dasar geometri pada kedua sampel.     

 

Data yang diperoleh dari hasil tes keterampilan dasar geometri diolah 

melalui tahapan berikut: 

a) Memberikan skor jawaban siswa sesuai dengan alternatif jawaban dan 

sistem penskoran yang digunakan. 

b) Membuat tabel skor pretes dan postes siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

c) Menghitung rerata skor tes tiap kelas. 

d) Menghitung standar deviasi untuk mengetahui penyebaran kelompok dan 

menunjukkan tingkat variansi kelompok data. 

e) Membandingkan skor pretes dan postes untuk mencari mutu peningkatan 

(gain ternormalisasi) yang terjadi sesudah pembelajaran pada 

masing-masing kelompok yang dihitung dengan rumus gain 

ternormalisasi Hake (1998) adalah sebagai berikut. 

Gain ternormalisasi (<g>) = 
PretesSkor -IdealSkor 

PretesSkor PostesSkor 
 

 

f) Hasil perhitungan gain ternormalisasi (N-Gain) kemudian 

diinterpretasikan dengan menggunakan klasifikasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.11 

Klasifikasi N-Gain 

N-Gain Interpretasi 

(<g>) > 0.70 Tinggi 

0,30 < (<g>) ≤ 0.70 Sedang 

(<g>) < 0,30 Rendah 

 

g) Melakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan data skor pretes, 

postes, dan gain ternormalisasi pada skor tes keterampilan dasar geometri 

siswa dengan menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk karena merupakan 

uji normalitas yang paling kuat dan sampel yang akan dianalisis kurang 

dari 50 (Razali & Wah, 2011). 

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

Jika nilai Sig.(p-value) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak 

Jika nilai Sig. (p-value) ≥ α (α = 0,05), maka H0 diterima 

h) Menguji homogenitas variansi skor pretes, postes, dan gain 

ternormalisasi keterampilan dasar geometri menggunakan uji Levene 

dimana dengan uji ini data tidak harus berdistribusi normal (Joseph, 

2009).  

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

H0 : kedua data bervariansi homogen 

H1 : kedua data tidak bervariansi homogen 

Dengan kriteria uji sebagai berikut. 

Jika nilai Sig. (p-value) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak 

Jika nilai Sig. (p-value) ≥ α (α = 0,05), maka H0 diterima. 

i) Setelah data memenuhi syarat normal dan homogen, selanjutnya 

dilakukan uji kesamaan dua rerata skor pretes serta uji perbedaan dua 

rerata skor postes dan gain ternormalisasi. 
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Rumusan hipotesis yang akan diuji pada pengujian normalitas, 

homogenitas, uji perbedaan dua rerata skor pretes serta uji perbedaan dua 

rerata skor postes menggunakan uji perbedaan dua pihak sebagai berikut 

(Sugiyono, 2005): 

H0 :  µ1 = µ2    

 H1 : µ1 ≠ µ2 

Dengan kriteria uji sebagai berikut untuk uji perbedaan dua pihak: 

Jika nilai Sig.(p-value) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak 

Jika nilai Sig. (p-value) ≥ α (α = 0,05), maka H0 diterima 

Rumusan hipotesis penelitian yang akan diuji yaitu pengujian skor n-gain 

ternormalisasi dengan menggunakan uji perbedaan satu pihak kanan: 

 H0 :  µ1 ≤ µ2    

 H1 : µ1 > µ2 

Dengan kriteria uji sebagai berikut untuk uji perbedaan satu pihak kanan 

menurut Uyanto (2009): 

Jika nilai Sig.(p-value) < α (α = 0,05), maka H0 ditolak 

Jika nilai Sig.(p-value) ≥ α (α = 0,05), maka H0 diterima 

 

Uji hipotesis penelitian dilakukan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan 

sebagai berikut: 

- Jika kedua sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal dan 

mempunyai varians yang homogen, maka uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji-t. Alasan pemilihan uji-t adalah karena ukuran sampel 

berjumlah sedikit.  

- Jika kedua sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal tetapi 

mempunyai varians yang tidak homogen maka uji hipotesis yang digunakan 

adalah uji-t’. 

- Jika kedua sampel berasal dari populasi yang tidak terdistribusi normal, 

maka uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji non-parametrik 

Mann-Whitney U. Alasan pemilihan uji Mann-Whitney U adalah karena 

ukuran sampel berjumlah sedikit.  
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1) Hipotesis 1 

H0: Rerata skor N-Gain keterampilan visual siswa yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp lebih kecil 

atau sama dengan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

H1: Rerata skor N-Gain keterampilan visual siswa yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp lebih baik 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis secara statistik ditulis sebagai berikut: 

H0 : µ1 ≤ µ2    

H1 :µ1 > µ2 

Keterangan : 

 1 = rata-rata skor N-Gain keterampilan visual siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SkechUp.   

2  =  rata-rata skor N-Gain keterampilan visual siswa siswa dengan dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

 

2) Hipotesis 2 

H0: Rerata skor N-Gain keterampilan verbal siswa yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp lebih kecil 

atau sama dengan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

H1: Rerata skor N-Gain keterampilan verbal siswa yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp lebih baik 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

Hipotesis secara statistik ditulis sebagai berikut: 

H0 : µ1 ≤ µ2    

H1 :µ1 > µ2 

Keterangan : 
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 1 =  rata-rata skor N-Gain keterampilan verbal siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SkechUp.   

2  =  rata-rata skor N-Gain keterampilan verbal siswa siswa dengan dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

3) Hipotesis 3 

H0: Rerata skor N-Gain keterampilan menggambar siswa yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp lebih kecil 

atau sama dengan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

H1: Rerata skor N-Gain keterampilan menggambar siswa yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp lebih baik 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

Hipotesis secara statistik ditulis sebagai berikut: 

H0 : µ1 ≤ µ2    

H1 :µ1 > µ2 

Keterangan : 

 1 =  rata-rata skor N-Gain keterampilan menggambar siswa yang 

mendapatkan pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan 

software Google SkechUp.   

2  =  rata-rata skor N-Gain keterampilan menggambar siswa siswa dengan 

dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

4) Hipotesis 4 

H0: Rerata skor N-Gain keterampilan logika siswa yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp lebih kecil 

atau sama dengan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

H1: Rerata skor N-Gain keterampilan logika siswa yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp lebih baik 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 
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Hipotesis secara statistik ditulis sebagai berikut: 

H0 : µ1 ≤ µ2    

H1 :µ1 > µ2 

Keterangan : 

 1 =  rata-rata skor N-Gain keterampilan logika siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SkechUp.   

2  =  rata-rata skor N-Gain keterampilan logika siswa siswa dengan dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

5) Hipotesis 5 

H0: Rerata skor N-Gain keterampilan terapan siswa yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp lebih kecil 

atau sama dengan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

H1: Rerata skor N-Gain keterampilan terapan siswa yang mendapat 

pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp lebih baik 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis secara statistik ditulis sebagai berikut: 

H0 : µ1 ≤ µ2    

H1 :µ1 > µ2 

Keterangan : 

 1 =  rata-rata skor N-Gain keterampilan terapan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SkechUp.   

2  =  rata-rata skor N-Gain keterampilan terapan siswa siswa dengan 

dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 

6) Hipotesis 6 

H0: Rerata skor N-Gain keterampilan dasar geometri siswa yang 

mendapat pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp 
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lebih kecil atau sama dengan siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional. 

H1: Rerata skor N-Gain keterampilan dasar geometri siswa yang 

mendapat pembelajaran SAVI berbantuan software Google SketchUp 

lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

 

Hipotesis secara statistik ditulis sebagai berikut: 

H0 : µ1 ≤ µ2    

H1 :µ1 > µ2 

Keterangan : 

 1 =  rata-rata skor N-Gain keterampilan dasar geometri siswa yang 

mendapatkan pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan 

software Google SkechUp.   

2  =  rata-rata skor N-Gain keterampilan dasar geometri siswa siswa 

dengan dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri atas 4 bagian, yaitu: (1) tahap persiapan; (2) 

tahap pelaksanaan; (3) tahap analisis data; (4) tahap kesimpulan. 

 

1) Tahap Persiapan  

Pada tahap ini dilakukan penyusunan perangkat pembelajaran berupa RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) baik dengan menggunakan model 

pembelajaran SAVI berbantuan software Sketchup maupun dengan pembelajaran 

konvensional. Selanjutnya dilakukan pengembangan instrumen, yaitu instrumen 

tes keterampilan dasar geometri dan observasi yang dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. Untuk memperoleh kualitas instrument yang baik maka seluruh 

intrumen diuji validitasnya. Pada tahap ini, instrumen tes keterampilan dasar 

geometri diuji validitas, riabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. 

Tahap selanjutnya adalah menentukan dua kelas yang akan digunakan 

sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemilihan kedua kelas ini 
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berdasarkan saran, usulan serta pertimbangan guru matematika dan kepala 

sekolah. 

 

2) Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan memberikan pretes kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal keterampilan 

dasar geometri siswa. Kemudian dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran SAVI berbantuan software Sketchup pada kelas eksperimen 

dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Setelah masing-masing kelas 

tersebut diberi perlakuan, tahap selanjutnya adalah memberikan postes yang 

kemudian hasilnya dianalisis berdasarkan langkah-langkah yang telah dipaparkan 

sebelumnya. 

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai guru sengan pertimbangan 

untuk mengurangi bias mengenai terjadinya perbedaan perlakuan pada 

masing-masing kelas. Pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, peneliti 

dibantu oleh dua orang partner peneliti. Seorang parter berperan sebagai observer 

yang merupakan guru kelas dan seorang lagi adalah teman peneliti yang berperan 

dalam hal dokumentasi.  

 

3) Tahap Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan 

berdasarkan langkah-langkah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk 

mengetahui apakah antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal yang sama, maka dilakukan uji kesamaan dua rerata pretes yang 

terlebih dahulu diperiksa normalitas dan homogenitas kedua data tersebut. 

 

4) Tahap Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis data, maka tahap terakhir penelitian ini adalah 

pembuatan kesimpulan terhadap hipotesis yang diajukan. Gambaran umum 

prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAP PERSIAPAN 

Identifikasi Masalah 

Penyusunan RPP 

Penyusunan Instrumen 

Uji Coba Instrumen Tes 

Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran Soal, Daya Pembeda 

 

TAHAP PELAKSANAAN 

Pretes 

Kelas Kontrol 

Pembelajaran Konvensional 

 

Kelas Eksperimen 

Model pembelajaran SAVI 

berbantuan software 

SketchUp 

 

Postes 

Pengumpulan Data 

Pretes, Postes, Skala Sikap, 

Observasi, Dokumentasi 

TAHAP ANALISIS DATA 

TAHAP KESIMPULAN 

Observasi  
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Bagan 3. 1. Prosedur Penelitian 

 


