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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Dalam pelitian ini peneliti menggunakan rancangan eksperimen. 

Eksperimen adalah observasi dibawah kondisi buatan (artificial condition), 

dimana kondisi tersebut dibuat dan di atur oleh si peneliti. Dengan demikian, 

penelitian eksperimen adalah penelitian yang mengadakan manipulasi terhadap 

objek penelitian serta adanya kontrol (Nasir, tt :74). 

 

B. Disain Penelitian Eksperimen  Murni 

Dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen 

murni dengan memilih sedemikian rupa kelas dari populasi  yang akan dijadikan 

sampel dalam penelitian. 

Menurut Suryabrata dalam Tri larashati (2010: 28) disain prosedur dalam 

penelitian eksperimen murni ini adalah sebagai berikut: 

a. Diambil dua kelas sebagai subyek penelitian. Kedua kelas tersebut 
dibagi menjadi dua , yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

b. Kelompok eksperimen dikenai perlakuan berupa model 
pembelajaran Konstruktivisme dan kelas kontrol tidak dikenai 
variabel perlakuan, yaitu belajar dengan metode konvensoinal.  

c. Pertahankan semuakondisi untuk semua kelas itu agar tetap sama, 
kecuali pada kelas eksperimen dikenai perlakuan model 
pembelajaran konstruktivisme dama jangka waktu tertentu. 

d. Berikan post test kepada kedua kelompok untuk mengukur variabel 
tergantung lalu hitung meannya untuk masing-masing kelompok. 

e. Bandingkan perbedaan-perbedaan tersebut, untuuk menentukan 
apakah model pembelajaran konstruksivisme berpengaruh dengan 
perubahan yang lebih besar pada kelompok eksperimen. 
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f. Kenakan test statistika untuk melihat pengaruh model 
pembelajaran konstruktivisme terhadap hasil belajar matemaatika 
siswa. 
 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini: 
 

Tabel 2. Pembagian kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Group Pretest Perlakuan Post Test 

R* E α1 X µ1 

R C α2  µ2 

 Keterangan: 

R : Samapel 

E : Kelas eksperimen 

C : Kelas kontrol 

X : Perlakuan (model pembelajaran konstruktivisme) 

α1 : Hasil pretest kelas eksperimen 

α2 : Hasil Pretast kelas kontrol 

µ1 : Hasil post test kelas eksperimen 

µ2  : Hasil post test kelas kontrol 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Variabel bebas  (X)   : Model Pembelajaran Konstruktivisme 

b. Variabel terikat  (Y)  : Hasil belajar Matematika siswa 
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D. Definisi Operasional variabel 

1. Variabel bebas, yaitu model pembelajaran konstruktivisme. Model 

pembelajaaaran kostruktivisme adalah suatumdel belajar yang lebih 

mengutamakan proses, dimana siswa diajak untuk berpikir dan 

mengkonstruksi dalam memecahkan permasalahan. 

2. Variabel terikat, yaitu hasil belajar matematika. hasil belajar matematika 

dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan atau penguasaan seorang 

siswa terhadap bidang studi matematika setelah menempuh proses 

pembelajaran yang salah satunya terlihat pada nilai yang diperoleh dari tes 

hasil belajarnya. Di mana hasil belajar matematika  siswa dapat diukur 

dengan menggunakan alat evaluasi yang biasanya disebut tes hasil belajar. 

E. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah 

individu, baik terbatas maupun tidak terbatas (Murti dan Salamah, 2006: 67). 

Sebuah populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri 

yang telah ditetapkan (Nasir, 325). 

Penelitian ini cenderung melibatkan siswa sebagai objek yang diteliti. 

maka Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

SMP PTI palembang. 
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Tabel 3. Populasi dalam penelitian 

NO Kelas Jumlah Siswa 

1 VIII. a 32 orang 

2 VIII. b 30 orang 

3 VIII. c 32 orang 

4 VIII. d 35 orang 

Jumlah 129 rang 

 

F. Metode Penarikan Sampel 

Nasir (tt) juga mengatakan “Sebuah sampel adalah bagian dari sebuah 

populasi” survei sampel adalah suatu prosedur dalam mana hanya sebagian dari 

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri 

yang dikehendaki dari populasi. Maka Sampel yang diambil secara acak (Random 

claster sampliing) dua kelas dari empat kelas VIII SMP PTI Palembang yaitu 

kelas VIII a sebagai kelas kontrol dan kelas VIII b sebagai kelas eksperimen. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes. Tes berasal dari kata 

“testum” suatu pengertian dalam bahasa prancis kuno yang artinya "piring” atau 

menyisihkan atau menampi logam-logam mulia. Seorang ahli yang bernama 

James M.S. Caste tahun 1980 telah memperkenalkan pengertian tes ini kepada 

masyarakat melalui bukunya “Mental Test and Measurement” tes ini kemudian 

dikembangkan oleh parah ahli dalam berbagai bidang (Hasan, 2002:120).  Secara 

umum tes dapat diartikan kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru disekolah 

dalam rangka kegiatan evaluasi (mengukur, menilai dan assasment). 
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Tes dapat di definisikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, 

dipilih dan ditanggapi atau tugas-rugas yang harus dilakukan oleh orang yang 

dites (testee) dengan tujuan untuk mengukur aspek prilaku tertentu oleh orang 

yang dikenai tes (Setyaingsih, 2007:28). 

Tes Merupakan beberapa pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan integrasi, kemampuan atau 

bakat individu yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok.  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes sesuai fungsinya yaitu tes 

awal (pretest) dan tes akhir (Postest), bentuk tes yang digunakan yaitu tes essai 

tertulis. Essai adalah tes tulis yang meminta siswa memberikan jawaban berupa 

uraian (Setiyaningsih, 2007:31). 

Tes dikenakan pada kelas kontrol dan kelas eksprimen, pretest dilakukan 

sebelum kelas eksperimen dikenakan variabel x (teori belajar konstruktivisme), 

pretest bertujuan untuk melihat kemampuan awal kedua kelas. Postes 

dilaksanakan setelah kelas eksperimen dikenakan variabel x, hasil pretest kedua 

kelas akan dilihat perbedaannya untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian 

ini.  

 

H. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh dari test akhir yang di capai siswa, maka dilakukan 

analisa terhadap nilai yang diperolah siswa dengan menentukan nilai yang didapat 

siswa sebagai berikut: 

µ = jumlah point yang diperoleh setelah mengerjakan soal post-test 
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Keterangan : µ = nilai test akhir 

 Data yang diperoleh dari test akhir tersebut dianalisa dengan menentukan 

normalitas untuk menentukan statistik uji hipotesis yang akan digunakan dan uji 

homogenitas yang akan diperoleh. Jika data yang diperoleh terdistribusi normal 

mak akan digunakan uji (t). 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu 

distribusi data (Muhidin,dan Abdurrahman, 2007: 73). Normalitas data dalam 

penelitian ini diuji dengan menggunakan statistika kemiringan kurva pearson. 

    ̅      

                

Ket: 

Km = kemiringan kurva 

Mo = Modus 

Bb = batas bawah kelas modus 

P   = panjang kelas 

F1 = selisih antara frekuensi modus dengn sebelumnya 

F2 = selisih frekuensi modus dengan sesudahnya 

Dengan demikian data dapat dikatakan nrmal apabila kemiringan kurva 

terletak diantara -1 dan +1 (-1< km <1). (sujana,2005:109). 
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2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varians digunakan untuk membandingkan dua buah 

peubah bebas. Kriteria uji yang digunakan adalah dua buah distribusi dikatakan 

memiliki penyebaran yang homogen apabila nilai hitung Fhitung lebih kecil dari 

nilai Ftabel dengan α tertentu dan dk1=( n1-1) dan dk2= (n2-1). 

Rumus yang digunakan adalah  

                                                 

 (Muhidin dan Abdurrahman, 2007: 73). 

3. Uji – t 

Untuk menguji hipotesis data dalam penelitian ini, menggunakan Uji-t 

(uji hipotesis) dengan taraf signifikan 5% maka digunakan rumus sebagai berikut: 

21

21

11
nn

S

xx
t

gab 


 

 

Dengan: 

  
  1
1

2

)1()1(

22

22
2

2

11

22
2

1

21

2
22

2
112









nn

xfxfn
S

nn

xfxfn
S

nn

SnSn
s

iiii

iiii

gab

 

 

 



52 
 

Keterangan:  

1x  : Nilai rata-rata perbedaan keleas eksperimen 

2x  : Nilai perbedaan rata-rata kelas kontrol 

S1 : Simpangan baku kelas eksperimen 

S2 : Simpangan baku kelas kotrol 

n1 : Banyaknya data kelas eksperimen 

n2 : Banyaknya data kelas kontrol 

Jika thitung > t(1-α) maka H0 ditolak dan Ha diterima t(1-α) didapat dari daftar 

distribusi t dengan dk = n1 + n2 -2 dan peluang (1-α). Untuk harga-harga t lainnya 

Ho diterima.    


