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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah True-

Experimental Design, dengan desain penelitian The Posttest-Only Countrol 

Group Design. Dikatakan True-Experimental Design (Desain Eksperimen 

Sebenarnya) karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua 

variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari True-

Experimental Design adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk 

eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol. Dasar penelitian desain ini 

adalah karena peneliti ingin melihat kemampuan berpikir kreatif pada siswa 

sesudah memperoleh model pembelajaran. Perlakuan yang diberikan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI), sedangkan aspek yang diukur adalah berpikir 

kreatif. 

Desain penelitiannya sebagai berikut: 

E      X      O1 

K               O2 

          (Sugiyono,2013: 111) 

Keterangan : 
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O1 :Pengukuran berpikir kreatif setelah diberi perlakuan 

menggunakan pendekatan pembelajaran Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI) 

O2 :Pengukuran berpikir kreatif setelah dberi perlakuan 

menggunakan pendekatan pembelajaran Konvensional 

X :Perlakuan berupa pendekatan pembelajaran Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

E :Kelompok kelas eksperimen 

K :Kelompok kelas kontrol 

Dalam penelitian ini peneliti memilih dua kelompok sebagai sampel 

penelitian. Dua kelompok tersebut dijadikan sebagai kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Kedua kelompok diberi perlakuan yang berbeda, di 

mana kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) pada proses pembelajaran, 

sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan dengan pendekatan 

pembelajaran konvensional dalam suatu proses pembelajaran. Setelah itu 

dilakukan pengukuran (O1 dan O2) untuk melihat adanya pengaruh dari 

pemberian perlakuan.  

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013: 

61). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran matematika 
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dengan penerapan pendekatan pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI). Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2013: 61). Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

berpikir kreatif matematika yang dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

Variabel Pengaruh     Variabel Terpengaruh 
(A)          (B) 

  

 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyoni, 

2012: 117). Menurut Mahmud (2011: 154) populasi adalah himpunan 

keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 118). Menurut Mahmud (2011: 155) 

sampel adalah contoh yang dianggap mewakili poulasi, atau cermin dari 

keseluruhan objek yang diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTS 

Negeri 1 Palembang, karena peneliti akan mengambil materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) yang menurut silabus ada pada 

Kemampuan Berpikir 

Kreatif 

Pendekatan  

Pembelajaran PMRI 
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kelas VIII semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. Berdasarkan informasi 

dari pihak sekolah, siswa-siswa kelas VIII yang tersebar di 12 kelas dari kelas 

a sampai l tersebut memiliki kemampuan yang homogen. 

Tabel 3.1 
Jumlah Siswa Kelas VIII MTS Negeri 1 Palembang 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VIII A 18 22 40 

2 VIII B 18 22 40 

3 VIII C 17 20 39 

4 VIII D 15 24 39 

5 VIII E 19 21 40 

6 VIII F 18 22 40 

7 VIII G 18 23 41 

8 VIII H 12 21 33 

9 VIII I 19 13 32 

10 VIII J 18 14 32 

11 VIII K 18 14 32 

12 VIII L 16 15 31 

 

Sampel pada penelitian ini diambil secara Cluster Random Sampling, 

dimana bentuk sampling random yang penentuan sampelnya dilakukan atau 

ditentukan secara acak perkelompok karena data seluruh kelas sudah 

homogen. Dari dua belas kelas yang ada, diambil dua kelas untuk dijadikan 

sampel yaitu VIII K sebagai kelas eksperimen dan VIII L sebagai kelas 

kontrol karena dilakukan secara dikoncang. 

Tabel 3.2 
Sampel Penelitian Kelas VIII 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VIII K 18 14 32 

2 VIII L 16 15 31 
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D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan kegiatan sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

a) Konsultasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan dan dosen 

pembimbing tentang apa yang akan diteliti. 

b) Melakukan perizinan tempat untuk penelitian 

c) Menentukan dan memilih sampel dari populasi yang telah ditentukan 

d) Menyusun instrumen penelitian kemudian dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing. Instrument penelitian ini di antaranya Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), soal-

soal test, dan pedoman wawancara sesuai kebutuhan penelitian. 

e) Analisis perangkat pembelajaran dan instumen pengumpulan data. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan dengan menerapkan pembelajaran 

matematika dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI) dan pendekatan konvensional. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan secara bertahap yang diadakan masing-masing 4 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 40 menit setiap pertemuannya. Dari 

4 kali pertemuan, dibuatlah 3 kali pertemuan untuk pembelajaran kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dan 1 kali pertemuan untuk posttest.  

3. Tahap Pelaporan 
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Setelah diperoleh data hasil tes siswa, selanjutnya data dianalisis 

kemudian melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan di MTS Negeri 1 Palembang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah penerapan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematika siswa di MTS Negeri 1, maka dibuat instrumen yang berbentuk 

tes. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes berpikir kreatif. 

a. Tes  

Tes adalah rangkaian pertanyaan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampua, atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Mahmud, 2011: 185). 

Dan menurut Arikunto (2013: 46) tes merupakan suatu alat atau prosedur 

yang sistematis dan objek untuk memperoleh data-data atau keterangan-

keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh 

dikataka tepat dan cepat. 

Tes diberikan untuk mengukur atau mengetahui ada atau tidak 

adanya pengaruh pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia(PMRI) berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif matematika siswa di MTS Negeri 1 Palembang. Tes dilakukan 
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setelah diterapkannya pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI). Tes yang digunakan adalah bentuk uraian dan 

berjumlah 2 soal. 

Menurut Siswono (2008: 31), merumuskan tingkat kemampuan 

berpikir kreatif dalam matematika, seperti pada tabel: 

Tabel 3.3 
Penjenjangan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Tingkat Karakteristik 

Tingkat 4 

(Sangat Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan kefasihan, fleksibilitas, dan 
kebaruan atau kebaruan dan fleksibilitas dalam memecahkan 
maupun mengajukan masalah. 

Tingkat 3 

(Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan kefasihan dan kebaruan atau 
kefasihan dan fleksibilitas dalam memecahkan maupun 
mengajukan masalah. 

Tingkat 2 

(Cukup Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan kebaruan atau fleksibilitas 
dalam memecahkan maupun mengajukan masalah 

Tingkat 1 

(Kurang Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan kefasihan dalam memecahkan 
maupun mengajukan masalah 

Tingkat 0 

(Tidak Kreatif) 

Siswa tidak mampu menunjukkan ketiga aspek indikator 
berpikir kreatif 

 

Selain ketiga indikator tersebut, peneliti menambahkan 

elaboration (kerincian) dalam penilaian tes kemampuan berpikir kreatif. 

Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik diperlukan 

instrumen yang kualitasnya baik pula. Oleh karena itu, sebelum 

instrumen ini diujikan, terlebih dahulu instrumen tersebut di validasi oleh 

3 pakar dan diujicobakan pada kelas IX yang telah mempelajari materi 
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Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Setelah valdasi pakar 

dan uji coba dilaksanakan, selanjutnya dilakukan analisis mengenai 

validitas butir soal, dan reliabilitas. 

1) Validasi pakar dan uji coba 

Uji pakar ini divalidasi oleh 3 pakar, 1 dosen matematika 

UIN Raden Fatah Palembang yaitu Ibu Riza Agustiani, M.Pd. dan 

dua guru matematika MTS Negeri 1 Palembang yaitu Pak Andi 

Amza, S.Pd. dan Ibu Kasma Betty, S.Pd. 

Uji coba dilaksanakan di kelas IX yang berjumlah 10 orang. 

2) Validitas butir soal 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai 

dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes 

tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui 

kesejajaran adalah teknik korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson. Di sini penulis memilih menggunakan 

rumus korelasi product moment dengan angka kasar menurut 

(Arikunto, 2013: 87), yaitu: 

���� �∑�� − (∑�)(∑ �)
�{�∑�� − (∑�)�}{�∑�� − (∑�)�} 

���          = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua  

																						Variabel yang dikorelasikan. 

∑��       = Jumlah perla;ian X dengan Y 

X2           = Kuadrat dari X 
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Y2           = Kuadrat dari Y 

Menurut Sudijono (2012: 193) untuk mengetahui interpretasi 

mengenai besarnya koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Interpretasi Validitas Nilai ��� 

Besarnya “r” Product 
Moment ��� 

 
Interpretasi 

0,00 – 0,20 

Antara Variabel X dan Variabel Y memang terdapat 
korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau 
sangat rendah sehingga korelasi itu diabaikan. 
 

0,20 – 0,40 
Antara Variabel X dan Variabel Y terdapat korelasi 
yang lemah atau rendah. 
 

0,40 – 0,70 
Antara Variabel X dan Variabel Y terdapat korelasi 
yang sedang atau cukup. 
 

0,70 – 0,90 
Antara Variabel X dan Variabel Y terdapat korelasi 
yang kuat atau tinggi 
 

0,90 – 1,00 
Antara Variabel X dan Variabel Y terdapat korelasi 
yang sanagt kuat atau sangat tinngi 
 

 

3) Reliabilitas 

Dalam persyaratan tes, reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Suatu tes dikatakan dapat mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka 

pengertian reliabilitas tes berhubunga dengan masalah ketetapan hasil tes. 

Atau seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yag terjadi dapat 

dikatakan tidak terjadi. 

r11 =� ����� �1 − ∑������ � (Arikunto, 2013: 122) 
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Keterangan: 

r11       =reliabilitas tes 

n       = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ !�= jumlah varians skor dari tiap-tiap soal 

 "�   = varians total 

Tabel 3.5 

Klasifikasi Guilford untuk Derajat Reliabilitas dan  Korelasi 

Nilai 
 

Keterangan 

<0,20 
 

Derajat reliabilitas hampir ada, hubungan lemah sekali 

0,21 – 0,40 Derajat reliabilitas rendah, hubungan cukup berarti 
 

0,41 – 0,70 Derajat reliabilitas sedang, hubungan cukup berarti 
 

0,71 – 0,90 Derajat reliabilitas tinggi, hubungan tinggi 
 

0.91 – 1,00 Derajat reliabilitas tinggi sekali, hubungan tinggi sekali 
 

1,00 Derajat reliabilitas dan hubungan sempurna 
 

(Mahmud, 2011: 196) 

Hasil uji reliabilitas dan validitas ini akan diujikan juga dengan 

SPSS 22. 

 

F. Teknk Analisis Data 

Analisi data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakuka perhitungan untuk menjawab rumusan 
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masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. 

Data diperoleh dari hasil pretest dan postest. Data yang telah 

diperoleh dilakukan analisis untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah kedua kelompok 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini akan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (Siregar, 2013: 427). 

n1 = sampel pertama, n2 = sampel kedua, α = taraf signifikan 

H0 diterima, jika Dhitung ≤ Dtabel (α, n1, n2) 

H0 ditolak, jika Dhitung > Dtabel (α, n1, n2) 

Bila data berdistribusi normal, maka akan dilanjutkan dengan uji 

homogenitas varians untuk mengetahui jenis statistik uji yang sesuai 

dengan uji perbedaan dua rata-rata.  

Hasil uji normalitas dengan rumus kolmogorov-smirnov akan 

diujikan dengan SPSS 22. 

b. Uji Homogenitas Varians  

Uji homogenitas varians bertujuan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok data sampel mempunyai varians yang homogen atau 

tidak.Uji homogenitas varians dilakukan dengan uji F (Sugiyono, 

2011).Langkah-langkah menghitung uji homogenitas: 

1) Mencari Varians/Standar deviasi Variabel X dan Y, dengan rumus:  
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$%� = '(∑)�′�*+ − ,∑)�′*+ -�Sudijono (2012: 162) 

Keterangan: 

$%� = Standar deviasi variabel X 

'			 = Kelas interval 

∑./ ′� = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing  

interval dengan / ′�. 
∑./ ′ = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing  

interval dengan / ′. 
�� = Banyaknya sampel variabel X 

$%� = Standar deviasi variabel Y 

' = Kelas interval 

∑.0 ′� = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing 

interval dengan 0 ′�. 
∑.0 ′ = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-masing  

interval dengan 0 ′. 
�� = Banyaknya sampel variabel Y   

2) Mencari F hitung dari varian X dan Y, dengan rumus: 

1 = 234!3�"5465�34234!3�"54758!9  (Sugiyono, 2012: 276). 

3) Membandingkan F hitung dengan Ftabel pada tabel distribusi F, 

dengan dk pembilang n-1(untuk varians terbesar) dan  dk penyebut 

n-1 (untuk varians terkecil)  
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Jika F hitung < Ftabel, berarti homogeny 

Jika F hitung > Ftabel, berarti tidak homogeny 

Jika kedua sampel yang diambil mempunyai varians yang homogen, 

maka dapat dilakukan uji perbedaan rata-rata dengan menggunakan 

uji t. 

Hasil uji homogenitas variansi dengan rumus uji F akan diujikan 

dengan SPSS 22. 

c. Uji Perbedaan Dua Rata-rata  

Uji perbedaan dua rata-rata bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar  pengaruh pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI) terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika 

siswa di MTS Negeri 1 Palembang. Jika data berdistribusi normal dan 

memiliki varians yang homogen, maka pengujiannya menggunakan uji t 

(student -t) dengan rumus (Sugiyono, 20012: 273): 

: = ��;;; − ��;;;
< =� 1>� + 1>�

 

Dengan dsg adalah deviasi standar gabungan 

< = = ((@A − A)BAC +	(@C − A)BCC@A + @C − C  

Keterangan:  

t = nilai t hitung, 	/D  =Nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif, / = 

Tanda kelas interval (nilai tengah interval), > = Jumlah sampel ,  = 

Varians  
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Hasil uji hipotesis menggunakan rumus uji t akan diujikan dengan 

SPSS 22. 

kreteria pengujian pengujian hipótesis dalam penelitian ini Adalah 

“Terima H0 jika thitung< :"3659 dan tolak H0 jika t mempunyai harga-harga 

yang lain. Derajat kebebasan untuk daftar distribusi t ialah (>� + >� − 2), 
dengan taraf nyata G = 5	% 

JK : Tidak ada pengaruh pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI) terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika 

siswa di MTS Negeri 1 Palembang. 

J3 	 ∶ Ada pengaruh pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI) terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa di 

MTS Negeri 1 Palembang. 

 


