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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Dalam 

penelitian menggunakan metode quasi eksperimen terdapat 2 kelas yang berbeda 

untuk diteliti. yaitu ada kelas eksperimen dan kelas control. Dalam kelas eksperimen, 

penguji melakukan treatment sesuai dengan model atau pendekatan yang sedang 

diteliti. sedangkan kelas kontrol adalah kelas dengan menggunakan model yang 

berbeda.  

Menurut Kerlinger dalam Taniredja (2011:53) penelitian eksperimen 

merupakan kajian penelitian dalam situasi nyata (realitas), dengan memanipulasikan 

satu variable bebas dalam kondisi yang dikontrol ddengan cermat oleh pembuat 

eksperimen sejauh yang dimungkinkan oleh situasinya. 

Metode penelitian eksperimen ini memiliki beberapa bentuk desainnya. 

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonequivalent control group 

design. Ruseffendi (2010, hlm. 52) mengemukakan bahwa “Pada kuasi eksperimen 

ini subjek tidak dikelompokan secara acak, tetapi peneliti menerima keadaan subjek 

seadaya”. Dalam desain ini, kedua kelas baik kelas eksperimen maupun kelas control 

akan mendapatkan tes awal (pretest) untuk mengetahui kemampuan penalaran 

matematis siswa sebelum mendapatkan perlakuan, kemudian setelah dilakukan 

perlakuan aka diberi tes akhir (posttest) untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

penalaran matematis siswa. 

Dalam pelaksanaan penelitian, kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran 

matematika dengan model Meaningfull Instructional Design (MID), sedangkan kelas 

control mendapatkan pembelajaran matematika secara konvenional. Adapun 

gambaran dari desain penelitian ini adalah sebagai berikut  
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Berikut adalah diagram ilustrasi desain kuasi eksperimen nonequivalent 

control group design menurut Ruseffendi (2010, hlm.53) yang akan digunakan. 

 

 

 

 

Keterangan : 

O : Tes Awal (pretest) dan tes akhir (posttest) dengan menggunakan soal yang sama 

pada kelas eksperimen dan kelas control 

X : Perlakuan pada kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe formulate Share Listen Create (FSCL) 

B. Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini melibatkan dua Sekolah Dasar karena 

kelompok kontrol dan eksperimen dilakuan di Sekolah Dasar yang berbeda. 

Kelompok eksperimen dilakukan di SD Negeri Bojongsalam IV dan kelompok 

kontrol di SD Negeri Mekar Biru. Peneliti memilih kedua SD tersebut karena dalam 

kegiatan pembelajaran matematika masih kurang dalam meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis siswanya. Kegiatan pembelajaran juga masih kurang dalam 

menggunakan model-model alternative sehingga minat siswa dalam pembelajran 

matematikapun masihh kurang, oleh karena itu penalaran matematis juga belum 

terlihat dari setiap pembelajran yang telah dilakukan.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek yang terdiri dari manusia, benda-benda, 

hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sumber.  

Populasi menurut Sugiyonno (2014, hlm 117) menyatakan bahwa populasi dalam 

penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merujuk pada keseluruhan 

0 X O 
- - - - - - - - - - - - - - 
O  O 
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kelompok dari mana sampel-sampel diambil.  Penelitian populasi dikenakan apabila 

subjek yang akan diteliti jumlahnya terbatas (sedikit). Tidak ada batasan yang pasti 

berapa jumlah sampel apakah sedikit atau banyak. Dalam batas-batas kemungkinan 

kemampuan peneliti melakukan analisis, seyogiyanya penelitian itu dilakukan dengan 

sebanyak mungkin melibatkan subjek mengingat pada akhirnya penelitian itu 

berurusan dengan kesimpulan atau generalisasi. (Setyosari, 2012, hlm 178) 

Sampel penelitian menurut Sugiyono (2014, hlm. 118) “bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. jadi, sampel merupakan 

bagian dari populasi atau kelompok yang akan dijadikan objek penelitian. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti memilih untuk menjadikan 

siswa kelas IV di Sekolah Dasar Bojong Salam IV untuk menjadi kelas eksperimen 

yang dalam pembelajaran matematika akan menggunakan model MID (Meaningfull 

Instructional Design) dengan jumlah siswa 36 orang dan SDN Mekar Biru sebagai 

kelas control yang dalam pembelajaran matematika akan menggunakan pembelajaran 

konvensional dengan jumlah siswa 34 orang. Untuk sampel peneliti menggunakan 

sampling purposive. Menurut Sugiyono (2014, hlm 124) “sampling purposive adalah 

teknik penentuan sampel denngan pertimbangan tertentu”. Jadi, sampel yang dipilih 

disesuai dengan kebutuhan peneliti yaitu memiliki karakteristik dan kemampuan 

kognitif yang setara. 

D. Instrumen Penelitian 

Suatu penelitian akan memberikan nilai tinggi apabila digarap dengan 

sistematis dan cermat. Hasil atau data penelitian itu sangat tergantung pada jenis alat 

(instrument) pengumpul datanya. Benar tidaknya suatu data sangat menentukan 

bermutu tidaknya hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya data, tergantung dari 

baik tidaknya instrumen pengumpulan data.  

Instrumen yang digunakan berupa soal tes dan lembar observasi. Soal tes yang 

digunakan berupa  pretest dan posttest kepada kelas eksperimen dan control yang 

dirancang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk penelitain. Instrumen test menurut 

Lestari K.E & Yudhanegara M.K. (2015, hlm. 164)adalah alat yang digunakan dalam 
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rangka pengukuran dan penilaian, biasanya berupa sejumlah pertanyaan/soal yang 

diberikan untuk dijawab oleh subjek yang diteliti (siswa/guru)” 

1. Soal Tes Kemampuan Penalaran Matematis 

Instrumen yang digunakan berupa soal tes. Soal tes yang digunakan berupa  

pretest dan posttest kepada kelas eksperimen dan control yang dirancang sesuai 

dengan kebutuhan peneliti untuk penelitain. Instrumen test menurut Lestari K.E & 

Yudhanegara M.K. (2015, hlm. 164)adalah alat yang digunakan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian, biasanya berupa sejumlah pertanyaan/soal yang diberikan 

untuk dijawab oleh subjek yang diteliti (siswa/guru)”. Dalam penelitian ini, 

instrument tes digunakan untuk mengukur pengaruh model terhadap kemampuan 

penalaran matematis siswa setelah mendapatkan perlakuan. 

Soal tes yang akan diberikan saat pretes dan postes adalah sama, yaitu soal 

dalam bentuk uraian. Menurut Lestari K.E & Yudhanegara M.K. (2015, hlm. 164) 

“melalui tes ini, siswa dituntut untuk menyusun jawaban secara terurai dan 

menjelaskan atau mengekspresikan gagasannya melalui bahasa tulisan secara lengkap 

dan jelas”.  

Selain kisi-kisi soal kemampuan penalaran matematis, peneliti juga 

menetapkan pedoman penskoran. Adapun penskoran yang digunakan berupa rubric 

penskoran kemampuan penalaran matematis menurut Cai et al. (dalam Hidayat, 2013, 

hlm 66) adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 

Rubric Penskoran Kemampuan Penalaran Matematis 

 

Skor Kriteria 

4 Paham Seluruhnya (P) 

Jawaban benar dan menngandung seluruh konsep ilmiah 

3 Paham Sebagian (PS) 

Jawaban benar dan mengandung paling sedikit satu konsep ilmiah 

serta tidak mengandung satu kesalahan konsep 

2 Miskonsepsi Sebagian (MS) 

Jawaban memberikan sebagian informasi yang benar tetapi juga 

menunujukkan adanya kesalahan konsep dalam menjalankannya 

1 Miskonsepsi (M) 

Jawaban menunjukkan kesalahan pemahaman yang mendasar tentang 

konsep yang dipelajari 

0 Tidak Paham (TP) 

Jawaban salah, tidak relevan, hanya mengulang pertanyaan serta 

jawaban kosong. 

 

Pada dasarnya, Dalam mengumpulkan data diperlukan seperangkat instrument 

soal yang baik. Sehingga sebelum soal kemampuan penalaran matematis digunakan 

sebagai instrument penelitian perlu dilakukan uji coba. Adapun kriteria instrument 

yang baik yang memnuhi kriteria validitas, realibilitas, daya pembeda dan tingkat 

kesukaran. Uji coba soal kemampuan penalaran matematis dilakukan kepada siswa 

kelas V SD yang telah memperoleh materi mengenai bangun ruang ddan hubungan 

antar bangun datar. Hasil uji coba akan dianalisis dengan bantuan software Microsoft 

excel 2007 for windowsdan program SPSS (Statistik and Service Solution) 17.0 for 

windows. 
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a. Uji Validitas 

Menurut Anderson (dalam Lestari K.E & Yudhanegara M.K. 2015, hlm. 190) 

“sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. 

Dengan kata lain, validitas suatu instrument merupakan tingkat ketepatan suatu 

instrument untuk mengukur sesuatu yang harus diukur” sehingga untuk mengetahui 

instrument yang digunakan dapat mengukur dengan tepat maka perlu dilakukan uji 

validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah soal yang akan digunakan 

dalam instrument tersebut valid atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

uji validitas dengan cara menguji cobakan instrument yang dibuat kepada siswa yang 

telah mendapatkan materi pelajaran sifat bangun ruang dan hubungan antar bangun 

datar, yaitu siswakelas V SD. Peneliti melakukan uji coba soal yang terdiri dari 16 

soal pada 30 siswa kelas V di  SD  

Perhitungan uji validitas butir soal dapat dilakukan dengan 

menggunakanrumus korelasi Product Moment Pearson. Adapun rumus korelasi 

Product Moment Pearson  dalam (Lestari K & Yudhanegara 2015, hlm. 164) adalah 

sebagai berikut. 
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Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara skor butir soal (X) dan total skor (Y)  

N = banyak subjek 

X = Skor butir atau skor item pertanyaan/pertanyaan 

Y = total skor 

Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat validitas instrument ditentukan 

berdasarkan kriteria korelasi product moment  dalam Surapranata (2009, hlm 59), 

yaitu : 
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Tabel 3.2 

Kriteria Korelasi Product Moment 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Validitas 

0.800 – 1. 000 Sangat Tinggi Sangat Tepat / Sangat Baik 

0.600 – 0.800 Tinggi Tepat /Baik 

0.400 – 0.600  Cukup Cukup Tepat /Cukup Baik 

0.200 – 0.400 Rendah Tidak Tepat / Tidak Baik 

0.000 – 0.200 Sangat Rendah Sangat tidak tepat / sangat 

Buruk 

Berdasarkan data hasil perhitungan validitas pada butir soal dengan bantuan 

software SPSS 17, maka dapat ditarikkesimpulan : 
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Tabel 3.3 

Hasil Perhitungan Uji Validitas Butir Soal 

 

No 

Soal 

Korelasi Interpretasi 

Koefisien 

Interpretasi Validitas Validitas 

1.  0,565 Cukup Cukup Tepat / Cukup 

Baik 

Valid 

2.  0,478 Cukup Cukup Tepat / Cukup 

Baik 

Valid 

3.  0,186 Sangat Rendah Sangat tidak tepat / 

sangat buruk 

Tidak Valid 

4.  0,358 Rendah Tidak Tepat / Tidak 

Baik 

Tidak Valid 

5.  0,339 Rendah Tidak Tepat / Tidak 

Baik 

Tidak Valid 

6.  0,423 Cukup Cukup Tepat / Cukup 

Baik 

Valid 

7.  0,463 Cukup Cukup Tepat / Cukup 

Baik 

Valid 

8.  0,373 Rendah Tidak Tepat / Tidak 

Baik 

Tidak Valid 

9.  0,603 Tinggi Tepat / Baik Valid 

10.  0,523 Cukup Cukup Tepat / Cukup 

Baik 

Valid 

11.  0,527 Cukup Cukup Tepat / Cukup 

Baik 

Valid 

12.  0,172 Sangat Rendah Sangat tidak tepat / 

sangat buruk 

Tidak Valid 

13.  0,682 Tinggi Tepat / Baik Valid 

14.  0,306 Rendah Tidak Tepat / Tidak 

Baik 

Tidak Valid 

15.  0,640 Tinggi Tepat / Baik Valid 

16.  0,367 Rendah Tidak Tepat / Tidak 

Baik 

Tidak Valid 
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Berdasarkan table diatas, maka terdapat 9 soal yang dinyatakan valid yaitu 

soal nomor 1, 2, 6,7,9,10,11,13, dan 15. Terdapat pula 7 soal yang dinyatakan tidak 

valid yaitu nomor 3,4,5,8,12,14 dan 16. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas suatu instrument merupakan kekonsistenan instrument tersebut 

bila diberikan pada subjek yang sama meskipun oleh orang berbeda, waktu yang 

berbeda atau tempat yang berbeda. Tinggi rendahnya derajat reliabilitas suatu 

instrument ditentukan oleh nilai koefisien korelasi antara butir soal suatu item 

pernyataan atau pertanyaan dalam instrument tersebut yang dinotasikan dengan r.  

cara menentukan koefisien reliabilitas untuk soal uraian dapat menggunakan 

Cronbach’s Alpha, adapun rumusnya (dalam Arikunto 2013) adalah sebagai berikut. 












−









−
=


2

2

11 1
1 t

b

Vk

k
r


 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k =banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b = jumlah varian butir/item 

2

tV = varian total 
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Tabel 3.4 

Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Instrumen 

 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Validitas 

0,90 ≤ r ≥ 1,00 Sangat Tinggi Sangat Tepat / Sangat 

Baik 

0,70 ≤ r ≥ 0,90 Tinggi Tepat / Baik 

0,40 ≤ r ≥ 0,70 Sedang Cukup Tetap / Cukup 

Baik 

0,20 ≤ r ≥ 0, 40 Rendah Tidak Tetap / Tidak 

Baik 

r < 0,20 Sangat Rendah Sangat tidak Tetap / 

Sangat Buruk 

 

Berdasarkan data yang sudah diperoleh denngan hasil perhitungan 

menggunakan bantuan software SPSS 17, maka diperoleh nilai r = 0,786. Jika nilai 

tersebut diinterpretasikan menurut kriteriakoefisien korelasi Guilford, maka nilai r 

berada pada kategori “Tinggi”. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

kekonsistenan instrument tersebut tetap / baik. 

Setelah melakukan perhitungan analisis reliabilitas instrument soal dengan 

menggunakan bantuan SPSS 17.0, maka diperoleh hasil reliabilitas menggunakan uji 

Cronbach’s Alpha adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Hasil Perhitungan Analisis Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach Alpha N of Items 

.786 17 

 

Berdasarkan table diatas, diperoleh hasil perhitungan reliabilitas instrument 

soal sebesar0,786. Hal tersebut menunjukan bahwa reliabilitas soal tersebut baik. 

sehingga peneliti dapat menggunakan soal tersebut dalam penelitian yang akan 

dilakukan. 
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c. Daya Pembeda  

Daya pembeda dari suatu butir soal menyatakan seberapa jauh kemampuan 

butir soal tersebut membedakan antara siswa yang dapat menjawab soal dengann 

tepat dan siswa yang tidak dapat menjawab soal tersebut dengan tepat (siswa yang 

menjawab kurang tepat/tidak tepat). Dengan kata lain, daya pembeda dari sebuah 

butir soal adalah kemampuan butir soal tersebut membedakan siswa yangmempunyao 

kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Tinggi atau rendahnya tingkat daya pembeda suatu butir soal dinyatakan dengan 

indeks daya pembeda (DP). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur 

daya pembeda setiao butir soal (Lestary dan Yudhanegara, 2015 hlm.217) 

DP = XA ─ XB 

       SMI 

Keterangan : 

DP = daya pembeda 

XA = rata-rata skor jawaban siswa kelompok atas 

XB = rata-rata jawaban siswa kelompok bawah 

SMI = skor maksimal ideal, yaitu skor maksimal ynag akan diperoleh siswa jika 

menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna) 

Hasil  perhitungan yang diperoleh, kemudian disesuaikan dengankriteria daya 

pembeda untuk menentuka daya pembeda dari setiap butir soal. Adapun kriteria daya 

oembeda menurut Lestari & Yudhanegara (2015, hlm. 218) adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.6 

Kriteria Indeks Daya Pembeda Instrumen 

Nilai Interpretasi Daya Pembeda 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat Baik 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,40 <  DP ≤ 0,20 Cukup 

0,00 < DP ≤ 0,20 Buruk 

DP ≤ 0,00 Sangat Buruk 
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Berdasarkan table diatas, maka dapat diketahui daya pembeda setiap butir soal  

yang telah dihitung adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.7 

Hasil Analisis Daya Pembeda 

Nomor 

Soal 

Rata-Rata 

Kelompok Atas 

Rata-Rata 

Kelompok 

Bawah 

Daya Pembeda Soal 

1.  3,9 1,8 0,52 Baik 

2.  3,3 2,3 0,25 Cukup 

3.  4,0 3,5 0,12 Buruk 

4.  2,2 1,7 0,12 Buruk 

5.  3,4 2,4 0,25 Cukup 

6.  3,7 2,1 0,40 Baik 

7.  3,6 1,7 0,47 Baik 

8.  1,2 0 0,30 Cukup 

9.  3,6 1,2 0,60 Baik 

10.  3,5 2,1 0,35 Cukup 

11.  3,9 2,6 0,32 Cukup 

12.  3,6 2,4 0,30 Cukup 

13.  2,6 0,2 0,60 Baik 

14.  3,8 1,9 0,47 Baik 

15.  4,0 1,2 0,70 Sangat Baik 

16.  4,0 2,0 0,50 Baik 

 

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa hasil uji daya pembeda 

beragam.  Terdapat satu soal yang memiliki daya pembeda sangat baik yaitu soal 

nomor 15, dua soal soal yang memiliki daya pembeda buruk yaitu nomor 3 dan 4, 

tujuh soal yang memiliki daya pembeda baik yaitu nomor 1, 6, 7, 9, 13, 14, 16, dan 

enam soal yang memiliki daya pembeda cukup yaitu nomor 2, 5, 8, 10, 11, dan 12. 
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d. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah suatu bilangan yang menyatakan derajat kesukaran 

suatu butir soal. Tingkat kesukaran sangat erat kaitannya dengan daya pembeda, jika 

soal terlalu sulit atau terlalu mudah, maka daya pembeda soal tersebut menjadi buruk 

karena baik siswa kelompok atas maupun siswa kelompok bawah akan dapat 

menjawab soal tersebut dengan tepat atau tidak dapat menjawab soal tersebut dengan 

tepat. Akibatnya, butir soal tersebut tidak akan mampu membedakan siswa 

berdasrkan kemampuannya. Oleh karena itu, suatu butir soal dikatakan memiliki 

tingkat kesukaran ynag baik jika soal tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks kesukaran instrument tes 

menurut Arifin (2013, hlm 273) adalah sebagai berikut :  

Tingkat Kesukaran (TK) = 
𝑹𝒂𝒕𝒂−𝑹𝒂𝒕𝒂 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑱𝒂𝒘𝒂𝒃𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒅𝒂 𝑩𝒖𝒕𝒊𝒓 𝑺𝒐𝒂𝒍

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎 𝑰𝒅𝒆𝒂𝒂𝒍
  

Dalam mengukur tingkat kesukaran suatu soal menurut Yudhanegara (2015, 

hlm 224) dapat menggunakan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.8 

Kriteria Indeks Kesukaran Instrumen 

Indeks Kesukaran Kriteria Kesukaran 

IK = 0, 00 Terlalu Sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00 Mudah  

IK = 1,00 Terlalu Mudah 

 

Bila dilihat dari klasifikasi tingkat kesukaran di atas dan dilihat berdasarkan 

hasil perhitungan skor dan tingkat kesukaran yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 
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Tabel 3.9 

Hasil Perhitungan Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

Nomor 

Soal 

Klasifikasi Tingkat Kesukaran Nilai Kesukaran 

1. Sukar 0,12 

2. Mudah 0,68 

3. Mudah 0,93 

4. Sedang 0,48 

5. Sedamg 0,64 

6. Sedang 0,65 

7. Sedang 0,55 

8. Sedang 0,56 

9. Sedang 0,62 

10. Sedang 0,66 

11. Mudah 0,70 

12. Sedang 0,60 

13. Sukar 0,3 

14. Sedang 0,64 

15. Sedang 0,58 

16. Mudah 0,73 

 

Berdasakan hasil uji coba soal kemampuan penalaran matematis dan analisis 

yang dilakukan oleh peneliti, maka rekapitulasi data yang diperoleh dari hasiluji coba 

dapat dilihat pada table dibawah ini. 
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Tabel 3.10 

Rekapitulasi Hasil Uji Coba Soal Kemampuan Penalaran Matematis 

No 

Soal 

Validitas Reliabilitas Daya 

Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 

Keterangan 

1.  0,565 0, 786 0,52 0,56 Terpakai 

2.  0,478 0,25 0,68 Terpakai 

3.  0,186 0,12 0,93 Tidak 

Terpakai 

4.  0,358 0,12 0,48 Tidak 

Terpakai 

5.  0,339 0,25 0,64 Tidak 

Terpakai 

6.  0,423 0,40 0,65 Terpakai 

7.  0,463 0,47 0,55 Terpakai 

8.  0,373 0,30 0,12 Tidak 

Terpakai 

9.  0,603 0,60 0,62 Terpakai 

10.  0,523 0,35 0,66 Terpakai 

11.  0,527 0,32 0,70 Terpakai 

12.  0,172 0,30 0,60 Tidak 

Terpakai 

13.  0,682 0,60 0,3 Terpakai 

14.  0,306 0,47 0,64 Tidak 

Terpakai 

15.  0,640 0,70 0,58 Terpakai 

16.  0,367 0,50 0,73 Tidak 

Terpakai 

 

2. Lembar Observasi 

 

Menurut Arifin (2013, hlm. 153) menjelaskan bahwa “Observasi adalah suatu 

proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional 

mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam 

situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Abidin (2011, 

hlm.152) “Observasi adalah teknik yna pengumpul data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap subjek dimana sehari-hari mereka berada dan biaasa 

melakukan aktivitasnya”. Dari kedua pendapat tersebut, peneliti membuat lembar 

observasi yang digunakan untuk menjaga konsistensi peneliti dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan model MID (Meaningfull Instructional Design). Selain itu, 
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dapat membantu peneliti dalam meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Lembar 

observasi ini hanya digunakan pada kelas eksperimen yang terdiri dari lembar 

observasi guru dan siswa. adapun hal yang dimuat dalam lembar observasi tersebut 

berupa pernyataan “YA” atau “TIDAK” mengenai aktivitas guru dan siswa. Observer 

melakukan pengisian lembar observasi dengan cara mengobservasi kegiatan guru dan 

siswa apakah sesuai dengan kegiatan yang ada pada lembar observasi. 

Hasil dari lembar observasi tersebut tidak ada pengujian hipotesis, melainkan 

digunakan sebagai data pendukung ynag bertujuan untuk menjaga konsistensi peneliti 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan model MID (Meaningfull Instructional 

Design) pada kelas eksperimen. 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah tahap kegiatan yang dilakukan selama proses 

penelitian berlangsung. Secara garis besar menurut Lestari dan Yudhanegara (2015. 

Hlm. 238) penelitian dilakukan melalui empat tahap sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Diagram Prosedur Penelitian 

Pada tahap persiapan peneliti juga menentukan variable-variable yang akan 

menjadi focus penelitian. Adapun variable bebas dalam penelitian ini adalah model 

MID (Meaningfull Instructional Design) merupakan model yang dalam 

pembelajarannya dilakukan secara bermakna. Model ini memiliki tiga tahapan 

penting yang harus dilakukan dalam proses pembelajarannya. Pertama, tahap Lead-In 

dimana tahap ini merupakan tahap persiapan dalam memulai pembelajaran. tahap 

selanjutnya adalah Recontruction pada tahapan ini, siswa mulai mengkontruksi materi 

yang dibahas dengan bimbingan guru. Dan tahap terakhir yaitu Production, yaitu 

siswa mengekspresikan pemahaman materi yang telah di dapatkannya dari hasil 

reconstruction. Sedangkan variable terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan 

Persiapan Pelaksanaan Pengolahan Data 
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penalaran matematis siswa. kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan 

berpikir logis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan asumsi yang telah 

terbukti kebenarannya. Indikator kemampuan penalaran matematis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan secara logis, memberikan penjelasan 

dengan menggunakan model, fakta sifat dan hubungan, memperkirakan jawaban dan 

proses solusi, dan menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi 

matematika, menarik analogi dan generalisasi. 

Pada tahap persiapan peneliti membuat instrument soal kemampuan penalaran 

matematis yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengukur variable-

variabel yang telah ditentukan. Sebelum instrument digunakan, peneliti melakukan 

judgement validity kepada ahli dan melakukan uji coba instrument kepada siswa yang 

telah mendapatkan materi yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti 

menentukan sampel yang akan digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas 

control.  

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan, tahap ini diawali dengan pemberian 

soal pretes kepada kelas eksperimen dan kelas control. soal pretes yang diberikan 

pada kelas eksperimen dan kelas control adalah sama, yang terdiri dari 8 soal 

kemampuan penalaran matematis dalam bentuk soal uraian. Delapan soal 

kemampuan penalaran matematis yang diberikan merupakan soal-soal yang telah 

divalidasi dan memiliki derajat kekonsistenan sesuai dengan kriteria yang diterapkan. 

Tujuan dilakukan kegiatan pretes adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

kelas eksperimen dan kelas control sebelum mendapatkan perlakuan. 

Setelah dilaksanakan pretes, dilanjutkan dengan pemberian perlakuan atau 

treathment yang berbeda antara kelas eksperimen dan kelas control. Kelas 

eksperimen mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model MID 

(Meaningfull Instructional Design) sedangkan kelas control mendapatkan perlakuan 

pembelajaran konvensional. Pada penelitiani ini, kelas control digunakan sebagai 

kelas pengontrol bukan kelas pembanding. Hal ini, berarti peneliti melakukan 

penelitian bukan untuk membandingkan kemampuan penalaran matematis siswa 

melainkan bertujuan untuk mengetahui pengaruh model MID terhadap kemampuan 
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penalaran matematis. Serta untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan 

penalaran matematis kelas eksperimen lebih baik daripada kelas control. 

Tahap berikutnya setelah kelas eksperimen dan kelas control mendapatkan 

perlakuan yang berbeda sebanyak Sembilan kali adalah pemberian soal postes. 

Tujuan pemberian soal postes pada kelas eksperimen dan kelas control adalah untuk 

mengetahui kemampuan penalaran matematis siswa setelah mendapatkan perlakuan. 

Tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui peningkatan kemampuan 

penalaran matematis siswa kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan dan 

sesudah diberikan perlakuan. Dan juga ingin mengetahui perbedaan yang siginifikan 

terhadap kemampuan penalaran matematis siswa dengan menggunakan model 

meaningfull instructional design (MID)  dan pembelajaran konvensional. Oleh karena 

itu, sebelum peneliti mengukur peneingkatan kemampuan penalaran matematis siswa 

kedua kelas tersebut, terlebih dahulu peneliti melakukan pengukuran kemampuan 

awal penalaran matematis siswa, sehingga peneliti dapat berasumsi bahwa 

peningkatan yang terjadi berasal dari perlakuan yang diberikan. 

Pengukuran kemampuan awal penalaran matematis siswa kelas eksperimen 

dan kelas control, dapat dilakukan menggunakan data skor pretes yang diperoleh. 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan awal penalaran matematis 

siswa, maka perlu dilakukan uji perbedaan rerata. Namun sebelum melakuakan uji 

perbedaan reratas ada uji prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas dan 

homogenitas. 

Peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa kedua kelas, dapat 

diketahui melalui data N-Gain maka dilakukan perhitungan gain ternormalisasi. Data 

gain ternormalisasi didapat dari selisih antara skor postes dan pretes dibagi selisih 

antara skor maksimum dan skor pretes. Setelah diperoleh data gain ternormalisasi 

maka dilakukan uji normalitas dan homogenitas untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal dan homogenitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Setelah dilakukan uji prasyarat maka dilakukan uji perbedaan 

rerata. Uji perbedaan rerata dapat dilakukan secara parametik dan non parametik. 

Apakah data yang diperoleh berdistribusi normal dan homogeny maka dapat 
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dilakukan uji perbedaan rerata secara parametik menggunakan uji-t . sedangkan 

apabila data yang diperoleh tidak berdistribusi normal maka dilakukan uji perbedaan 

rerata secara non paramertik menggunakan uji Mann Whitney. 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam  penelitian ini merupakan data kuantitatif dan data 

kualitatif, sehingga dalam pengolahan data menggunakan pengolahan data 

menggunakan pengolahan data statistic dan deskriptif. Data kuantitatif berasal dari 

skor pretest dan posttest siswa, sedangkan data kuantitatif berasal dari lembar 

observasi.  

1. Data Kuantitatif 

Data yang diperoleh dari pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas 

control. Data akan dianalisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji 

perbedaan dua rerata, serta klasifikasi interpretasi rata-rata gain. Bila ada data yang 

hasil penelitiannya tidak berdistribusi normal maka akan digunakan uji 

nonparametrik, akan tetapi bila data yang dihasilkan berdistribusi normal dan 

homohen maka akan dilanjutkan dengan uji-t. Data yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian akan diolah menggunakan alat statistik berupa SPSS stastistics versi 17.0 

for windows. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat data yang peneliti dapatakan apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Jika data yang didapatkan setelah diuji merupakan 

data yang terdistribusi normal, maka pengolahan data dapat dilanjutkan dengan uji 

homogenitas untuk menyelidiki apakah data yang diperoleh memiliki varians 

homogeny atau tidak. Dan apabila data yang diperoleh peneliti tidak normal maka 

akan dilakukan uji nonparametris Mann Whitney. Uji normalitas ini dilakukan pada 

hasil pretest dan posttest kedua kelompok kelas eksperimen dan kelas control. 

Uji normalitas ini dilakukan untuk data observasi awal kelas eksperimen, 

observasi awal kelas kontrol, observasi akhir  kelas eksperimen dan observasi akhir 

kelas kontrol. Uji Normalitas yaitu data dinyatakan normal jika signifikansi ≥ 0,05, 
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sedangkan data dinyatakan tidak normal jika signifikansi < dari 0,05 (Muyati, dkk, 

2011; Sugiyono, 2014). 

Berikut adalah rumus yang akan digunakan: 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 

versi 17.0 for Windows. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov untuk data ≤ 30. Langkah-langkah uji normalitas 

menggunakan SPSS menurut Lestari  (2015, hlm. 190) adalah sebagai berikut: 

a. Masukkan data-data yang akan diolah ke SPSS. 

b. Pilih menu Analyze – Descriptive Statistics – Explore. 

c. Masukkan variable tinggi ke Dependent List dan variable lain ke Factor List 

(jika ada lebih dari 1 kelompok data). 

d. Klik tombol Plots. 

e. Pilih Normality Test With Plots. 

f. Klik Continue lalu OK. 

g. Perhatikan tampilan output Test of Normality. 

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka dilanjutkan dengan 

pengujian hipotesis. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal  

Ha : Data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Dengan taraf signifikansi sebesar𝛼 = 5% kriteria pengambilan keputusan 

dalam pengujian ini adalah H0 diterima jika nilai signifikansi (sig.) melebihi 0,05 , 

artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan H0 ditolak 

jika nilai signifikansi (sig.) kurang dari 0,05 artinya data tidak berdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan apabila data sudah berdistribusi normal. Uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian kedua sampel homogennya 

atau tidak. Untuk mengetahuo varian kedua sampel homogeny atau tidak perlu 

dilakukan uji F yaitu dengan membandingkan variansi terbesar dengan variansi 

terkecil. Seperti yang dikatakan oleh (Sugiyono, 2014, hal.276) “…Sebelum analisis 

varian digunakan untuk pengujian hipotesis, mak aperlu dilakukan pengujian 

homogenitas varian terlebih dahulu dengan uji F”. 

Uji homogenitas dapat dilakukan melalui uji F dengan cara manual dan uji F 

(Levene’s test) dengan bantuan SPSS 17.0 for windows. Apabila data yang diuji 
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homogen, maka data tersebut akan dilakukan dengan menggunakan prinsip uji 

perbedaan rerata, yaitu uji t. Apabila data yang diuji tidak homogen, maka uji non 

parametrik dilakukan. Uji homogenitas dilakukan untuk data pretes kelompok 

eksperimen, data pretes kelompok kontrol, data gain ternormalisasi kelompok 

eksperimen dan data gain ternormalisasi kelompok kontrol. 

Uji homogenitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 17.0 for Windows. Uji homogenitas akan dilakukan melalui uji F 

Homogen of Varians (Levene Statistic). Adapun langkah-langkah pengujian dengan 

bantuan SPSS menurut Lestari (2015, hlm. 193) adalah sebagai berikut: 

a. Definisikan variabel tinggi dan masukan data ke SPSS. 

b. Pilih menu Analyze → Descriptive Statistics → Explore. 

c. Masukkan variable x ke Dependen List dan y ke Factor List. 

d. Klik tombol Plots. 

e. Pada Spread vs Level With Lavene Test, pilih Untransformed. 

f. Klik Continuelalu Ok. 

g. Perhatikan tampilan output Tests of Homogenity of Variance. 

 

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka dilanjutkan dengan 

pengujian hipotesis. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan varians antara kedua kelompok sampel 

Ha : Terdapat perbedaan varians antara kedua kelompok sampel 

Dengan taraf signifikansi sebesar 𝛼 = 5% kriteria pengambilan keputusan 

dalam pengujian ini adalah H0 diterima jika nilai signifikansi (sig.) melebihi 0,05 

, artinya kedua sampel homogen. Sedangkan H0 ditolak jika nilai signifikansi 

(sig.) kurang dari 0,05 artinya kedua sampel tidak homogen. 

 

c. Uji Perbedaan Rerata 

Uji perbedaan rerata atau Uji-t dilakukan mengetahui perbedaan kemampuan 

anatara kedua sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas control. Uji-t dilakukan 

apabila data sudah terbukti berdistribusi normal dan homogeny. Apabila data tidak 

berdistribusi normal dan tidak homogeny maka dilakukan uji nonparametric dengan 

menggunakan uji Mann-Whitney.  
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Uji hipotesis dapat dilakukan melalui uji t dua sampel (Independent Sample T-

Test) dengan bantuan program SPSS versi 17.0 for Windows. Adapun langkah-

langkah pengujian dengan bantuan SPSS menurut Lestari (2015) adalah sebagai 

berikut: 

a. Definisikan variabel lalu masukan ke SPSS. 

b. Klik Analyze → Compare Mean → Independent Sampel T-Test. 

c. Masukan variabel (misal nilai) ke Test Variable dan variabel lain (misal kelas) 

ke Grouping Variable. 

d. Klik Define Group lalu isi kotak Edit Group 1 dengan angka 1 dan kotak Edit 

Group 2 dengan angka 2. 

e. Klik Continue dan Ok. 

Apabila p value (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak sehongga dapat disimpulkan 

terdapat perbedaam dari kelompok/kelas yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan metode A dan metode B. 

Sehingga hipotesis statistic adalah sebagai berikut : 

H0 : µ1 = µ2 

HA : µ1 = µ2 

Keterangan : 

µ1 = rata-rata metode A (model MID) 

µ2 = rata-rata metode B (Konvensional) 

d. Gain Ternormalisasi 

Gain ternormalisasi bertujuan untuk mengetahui kualitas peningkatan 

kemampuan penalaran matematis siswa. Data Gain diperoleh dari perbandingan 

selisih skor posttest dan pretest dengan selisih SMI dan pretest. Hasil dari pretest dan 

posttest akan diolah dan dianalisis menggunakan rumus Gain ternormalisasi. Adapun 

rumus uji Gain ternormalisasi dalam Lestari (2015:235) yaitu : 

 

 

 

 

 

 

N-Gain = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒐𝒔𝒕𝒕𝒆𝒔𝒕−𝐒𝐤𝐨𝐫 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒆𝒔𝒕

𝐒𝐌𝐈−𝐒𝐤𝐨𝐫 𝑷𝒐𝒔𝒕𝒕𝒆𝒔𝒕
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Adapun klasifikasi rata-rata indeks Gain ternormalisasi dalam Lestari (2015: 

235) adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.11 

Klasifikasi Interpretasi Gain 

Koefisien Interpretasi 

g ≤ 0,30 Rendah 

0,30 < g ≤ 0,70 Sedang  

g > 0,70 Tinggi 

 

2. Data Kualitatif 

Data hasil lembar observasi adalah data pendukung dalam penelitian. Data 

berisi tentang ringkasan dari aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran yang 

dilakukan. Data disajikan dalam bentuk deskriptif dan ringkasan keseluruhan hasil 

lembar observasi agar mendapatkan data yang penting sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 


