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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian   

Menurut Sugiyono (2013:3), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dikembangkan dan 

dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen, karena penelitian ini diberikan 

suatu perlakuan (treatment) untuk mengetahui hubungan antara perlakuan 

tersebut dengan aspek tertentu yang akan diukur. 

B.  Desain Penelitian 

Terdapat beberapa bentuk desain penelitian eksperimen yang dapat 

digunakan dalam penelitian yaitu Pre-Experimental Design, True Experimental 

Design, Factorial Design dan Quasi Experimental  Design (Sugiyono, 2013:108). 

Dari beberapa bentuk desain eksperimen tersebut, maka peneliti memilih jenis 

penelitian  True Experimental Design (eksperimen yang betul-betul) kategori 

Posttest-Only control design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang 

dipilih secara random. Kelompok pertama diberikan perlakuan (X) dan kelompok 

kedua diberi materi seperti biasa. Kelompok yang diberikan perlakuan disebut 
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kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan disebut 

kelompok kontrol.  

Adapun desain penelitiannya (Sugiyono, 2013:112) sebagai berikut: 

  

 

Gambar 4. Desain Penelitian 

Keterangan : 

R = Random Kelas 

       X =  Perlakuan (treatment) yaitu kelompok yang diberikan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan penerapan teknik pemecahan masalah model 

Polya. 

O1 = Post-Test kelas eksperimen 

O2 = Post-Test kelas kontrol 

C.  Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013 : 61), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai varisi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun 

variabel dalam penelitian ini yaitu : 

1. Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut variabel bebas. Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian 

    R        X       O1 

    R                         O2 
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ini yang menjadi variabel bebasnya adalah pembelajaran matematika dengan 

menggunakan teknik pemecahan masalah Model Polya.  

2. Variabel dependen 

Variabel dependen sering disebut variabel terikat.  Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya 

adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita.  Kemampuan  siswa ini 

diperoleh dari hasil tes di akhir pembelajaran.  

D.   Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variable dalam penelitian ini adalah : 

1. Teknik pemecahan masalah oleh George Polya yaitu dengan indikator yang 

akan di ukur adalah memahami masalah, merencanakan rencana, 

melaksanakan rencana dan memeriksa kembali. 

2. Kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika, yaitu nilai atau 

skor rata-rata dalam bentuk angka, huruf, atau kata-kata yang akan dicapai 

siswa setelah penerapan teknik pemecahan masalah Model Polya pada mata 

pelajaran matematika. 

E.   Populasi dan Sampel Penelitian  

  1.  Populasi Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013 : 117).  
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Dari definisi tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas  VIII  SMP N 46 Palembang tahun ajaran 2013-

2014 dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel  4. Rincian populasi penelitian SMP Negeri 46 Palembang 
No. KELAS JENIS KELAMIN JUMLAH 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1. VIII.1 19 21 40 
2. VIII.2 17 22 39 
3. VIII.3 19 20 39 
4. VIII.4 16 23 39 
5. VIII.5 22 18 40 
6. VIII.6 20 20 40 
7. VIII.7 21 19 40 
8. VIII.8 22 18 40 

TOTAL          156              161 317 
Sumber : Tata Usaha  SMP N 46 Palembang 

2.   Sampel Penelitian  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013:118). Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel ini yaitu purposive sampling.  Purposive sampling di 

gunakan karena pengambilan sample yang di lakukan berdasarkan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:124). 

Dalam penelitian ini, guru matematika di kelas VIII SMP Negeri 46 

Palembang memberikan sampel penelitian kelas VIII.5 dan kelas VIII.8.  

Dimana kedua kelas tersebut memiliki rata-rata kemampuan yang sama dalam 

pelajaran matematika.  Sehingga peneliti memilih siswa kelas VIII.5 sebagai 

kelas ekperimen sebanyak 40 orang dan kelas yang kedua  VIII.8 sebagai 

kelas kontrol sebanyak 40 siswa. 
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F.   Prosedur Penelitian 

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Peneliti menyiapkan surat izin penelitian dan menentukan jadwal 

penelitian. 

b. Peneliti menyusun instrumen berupa : 

1.  Menetapkan pokok bahasan yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

2.  Membuat bahan ajar dan rencana pelaksanan pembelajaran (RPP) 

yang mengacu pada teknik pemecahan masalah Model Polya  

3. Membuat media pembelajaran berupa lembar kerja siswa (LKS) 

dan soal tes serta membuat kunci jawaban. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teknik 

pemecahan masalah Model Polya pada kelas eksperimen. Sedangkan 

pada kelas kontrol menerapkan pembelajaran dengan metode biasa 

yakni metode konvensional. 

b. Peneliti memberikan post-tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Tahap Evaluasi 

Peneliti menganalisis atau mengolah data yang telah dikumpulkan dengan 

metode yang telah ditentukan. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Peneliti menyusun dan melaporkan hasil-hasil penelitian. 



33 

 

 

 

G.   Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah tes. Tes merupakan rangkaian pertanyaan yang memerlukan jawaban testi 

sebagai alat ukur dalam proses asesmen maupun evaluasi dan mempunyai peran 

penting untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, bakat atau 

kemampuan yang dimiliki individu atau kelompok (Kasmadi dan Nia, 2013:69). 

Dalam proses belajar, tes digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian 

keberhasilan siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Tes dilaksanakan di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk essay 

(uraian) sebanyak 5 soal. kemudian data hasil tes yang dikumpulkan dalam 

penelitian digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa menyelesaikan soal 

cerita setelah diterapkan teknik pemecahan masalah model Polya. 

H.   Teknik Uji Coba Instrument 

1. Uji coba Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) 

Data yang di peroleh dengan cara di validkan kepada pakar matematika 

dan membuat lembar validasi untuk mendapat saran dari para pakar agar 

instrumen tersebut dikatakan valid.  Sehingga instrumen dapat di gunakan 

dalam penelitian. 

   �� = ∑��  (Sudjiono, 2010:81) 
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 Keterangan : 

  �� = rata-rata kriteria valid 

       ∑�  = jumlah total penilaian validator 

           n   = jumlah indikator 

 
Dengan Kriteria : 1.  Tidak Valid  → 0 < � ≤ 1 
       2.  Kurang Valid → 1 < � ≤ 2 
        3.  Valid → 2 < � ≤ 3 
       4.  Sangat Valid  → 3 < � ≤ 4 
       (Arikunto, 2002) 

2.  Soal Test (Posttest) 

Untuk soal posttest, sebelum turun ke lapangan, soal tersebut juga di 

konsultasikan dengan para pakar.  Setelah selesai di konsultasikan, soal 

tersebut akan diuji coba terlebih dahulu untuk menunjukkan tingkat kevalidan, 

realibilitas dan tingkat kesukaran yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.  

Soal di uji cobakan pada siswa yang merupakan non sample dari SMP Negeri 

46 Palembang. 

a. Uji Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2006:68). Sebuah tes 

dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti 

memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium.  

Setelah pengujian konstruksi dari ahli dan berdasarkan pengalaman 

empiris di lapangan selesai, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. 

Instrumen soal posttest tersebut dicobakan pada 10 siswa non sampel 
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penelitian. Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas tes item adalah 

korelasi product moment.  

  ��� =	 �	(∑��)�(∑�)(	∑�)���	∑���(∑�)��	�(�	∑���(∑�)��        ( Arikunto 2012:87) 

Keterangan: 

��� 	 : �� ! "# $	%&'#(#)&"	"�&' 
N : banyaknya sampel 

X : skor butir soal yang dicai validitasnya 

Y : Skor total 

XY : perkalian antara skor butir soal dengan skor total 

Setelah nilai ��� 	yang diperoleh, maka selanjutnya bandingkan nilai ��� 

korelasi dengan nilai �*+,-. korelasi product moment dengan creteria sebagai 

berikut : 

a. Jika �/0*1�2 ≥ �*+,-. maka data tersebut valid 

b. Jika �/0*1�2 <  �*+,-. maka data tersebut tidak valid 

Tabel 5. Kriteria Validitas 
Interval Kriteria 

0,80 < rxy ≤ 1,00 
0,60 < rxy ≤ 0,80 
0,40 < rxy ≤ 0,60 
0,20 < rxy ≤ 0,40 
0,00 < rxy ≤ 0,20 

rxy ≤ 0,00 

Validitas sangat tinggi 
Validitas tinggi 
Validitas sedang 
Validitas rendah 

Validitas sangat rendah 
Tidak valid 

       (Arikunto, 2012 :89) 
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Setelah diperoleh nilai rxy  selanjutnya dibandingkan dengan hasil r pada 

tabel product moment dengan taraf signifikan 5%.  Butir soal dikatakan valid 

jika rhitung > rtabel. 

b.  Uji Reliabilitas 

Reliabel artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. “reabilitas 

menunjukkan pada satu pegertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik” (Arikunto, 2010:221). Suatu tes dikatakan reliabel jika 

dapat memberikan hasil yang tetap, apabila diteskan berkali-kali pada objek 

yang sama atau di teskan lain waktu akan menunjukan hasil yang tetap. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reabilitas soal tes bentuk uraian 

adalah rumus alpha cronbach, yaitu : 

�33= 4 55�3	6	43 − ∑89�8:� 6 ............... (Jihat, 2009:180) 

Dimana rumus mencari varians adalah : 

89�	= 
∑�;�(	∑<);=>  dan 		 8:�=  

∑�;�(	∑?);=>  ........ (Jihat, 2009:181) 

Keterangan : 

�@@	 : Reabilitas tes 

∑ "*A  : Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal 

K : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

"*A : Varians total 

N  : Jumlah siswa uji coba 

X : Nilai rata-rata 
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Kemudian harga �@@	 yang diperoleh dikonsultasikan dengan  �*+,-. .  
Korelasi product moment dengan criteria sebagai berikut: 

a. Jika �@@ > �*+,-. maka data tersebut reliabel. 

b. Jika �@@ ≤  �*+,-. maka data tersebut tidak reliabel 

Tabel 6. Kriteria Reliabilitas 
Interval Kriteria 

0,80 < r11 ≤ 1,00 
0,60 < r11 ≤ 0,80 
0,40 < r11 ≤ 0,60 
0,20 < r11 ≤ 0,40 

r11 ≤ 0,20 

sangat tinggi 
tinggi 
sedang 
rendah 

sangat rendah 

       (Arikunto, 2008 :109) 

Nilai r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga r product moment 

pada tabel dengan taraf signifikan 5%. Jika r11 > rtabel maka item tes yang 

diujicobakan reliabel (Arikunto, 2010:227). 

I.   Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam pnelitian ini adalah analisis deskriptif 

kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan menyelesaikan 

soal cerita matematika siswa dengan menggunakan penerapan model teknik 

pemecahan masalah Model Polya pada mata pelajaran matematika di SMP 

Negeri 46 Palembang. 

Guna membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dan untuk 

mendapatkan kesimpulan maka hasil data tes formatif yang diberikan kepada 

siswa yang diajarkan dengan teknik pemecahan masalah model Polya dengan 

menggunakan uji-t.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis 

data dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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a.  Skor Hasil Tes  

Dari setiap langkah penyelesaian setiap soal yang diberikan, ada tahapan-

tahapan yang harus dikuasai siswa.  Selanjutnya dari tahapan-tahapan itu 

dikelompokkan menjadi indikator-indikator kemampuan menyelesaikan soal 

cerita.  Skor yang diperoleh siswa di konversikan dalam bentuk nilai dengan 

rentang 0-100. 

Nilai akhir = C1D.+/	EFGH	I+�2	J0J+K+*	E0EL+EFGH	D+FE0D1D 	Χ	100       (Sudjana, 2005) 

Setelah didapat nilai akhir yang diperoleh siswa maka selanjutnya 

dilakukan uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. 

b.  Uji  Normalitas 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dulu akan dilakukan 

pengujian normalitas data.  Tujuan uji normalitas adalah untuk melihat sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

normalitas dengan uji lilliefors.  Uji normalitas dengan uji liliefors dilakukan 

apabila data merupakan data tunggal, bukan data kelompok (Supardi,2013:131).  

Uji liliefors dapat digunakan untuk sampel yang berukuran besar dan berukuran 

kecil. 

Uji normalitas menggunakan uji liliefors dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut(Supardi, 2013:131) : 

1.  Tentukan taraf sigifikansi ( N ) dengan hipotesis yang akan di uji : 

 H0  : data berdistribusi normal 

 H1  : data tidak berdistribusi normal 
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      Dengan kriteria pengujian : 

 Jika Lo = Lhitung < Ltabel terima H0, dan 

 Jika Lo = Lhitung > Ltabel tolak H0 

2.  Melakukan langkah-langkah pengujian normalitas berikut : 

 a.  data pengamatan Y1, Y2, Y3, ....... , Yn dijadikan bilangan  baku z1, z2, 

z3, ...... , zn dengan menggunakan rumus : 

    O0 = (	P#−PQ)"  

 ( dengan PR adalah rata-rata dan s adalah simpangan baku ) 

b. Untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi 

normal baku, kemudian dihitung peluang : 

   F(O0) = P(z ≤ O0) 
c.   Selanjutnya dihitung proporsi z1, z2, z3, ...... , zn yang lebih kecil atau 

sama dengan O0.  Jika proporsi ini dinyatakan oleh S(O0) maka : 

   S(O0) = ,+�I+F�I+	S@,SA,SU,......,SV�  

d.  Hitung selisih F(O0) − 	S(O#),  kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih 

tersebut, sebagai harga Lo atau Lhitung. 

Untuk menerima atau menolak hipotesis nol (H0), dilakukan dengan cara 

membandingkan Lhitung ini dengan Ltabel yang didapat dari tabel Liliefors untuk 

taraf nyata (signifikansi) yang dipilih. 
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c.   Uji Homogenitas 

Uji homogentitas digunakan untuk mengetahui kesetaraan atau 

kehomogenn hasil tes yang dilakukan setelah melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan teknik pemecahan masalah model Polya.  Uji ini untuk 

mengetahui kehomogenan data tentang Posttest kemampuan akhir siswa 

menyelesaikan soal cerita di kelas eksperimen dan kemampuan akhir siswa 

menyelesaikan soal cerita di kelas kontrol. 

Hipotesis yang akan diujikan adalah sebagai berikut : 

Ho : X@A = XAA  :  varians data posttest homogen 

Ha : X@A ≠ XAA  :  varians data posttest tidak homogen 

Keterangan : 

X@A  :  Varians data posttest kelas eksperimen 

XAA  :  Varians data posttest kelas kontrol 

Homogenitas data dapat dianalisis dengan menggunakan statistik F, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

									Z = [+H0+�E	\-H,-E+H[+H0+�E	\-HF-]0.            (Sugiyono, 2013: 276) 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut homogen atau tidak maka 

Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan taraf nyata α= 5 % dengan dk 

pembilang = (na-1) dan dk penyebut = (nb-1) 

Keterangan : 

na = Banyaknya data yang variansnya terbesar 

nb = Banyaknya data yang variansnya terkecil 
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Dalam hal ini jika Fhitung < Ftabel  maka dapat dikatakan kedua kelompok 

memiliki kesamaan varians atau homogen. Jika sudah diketahui bahwa kedua 

data berdistribusi normal dan homogen maka dapat dilanjutkan ketahap uji-t.  

d.  Uji Hipotesis (Uji-T) 

Analisis selanjutnya adalah menguji hipotesis yang diajukan. Dalam hal   

ini hipotesis yang diajukan yaitu apakah terdapat pengaruh pada teknik 

pemecahan masalah model Polya  terhadap hasil belajar siswa. 

Hipotesis pengujiannya sebagai berikut :  

Hipotesis Deskriptif : 

H0 :  ̂ @ ≤	^A : Tidak ada perbedaan dalam penerapan teknik 

pemecahan masalah model polya terhadap 

kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 46 Palembang 

Ha :  ̂ @ >	^A : Ada perbedaan dalam penerapan teknik pemecahan 

masalah model polya terhadap kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 

VIII SMP Negeri 46 Palembang 

Hipotesis Statistik : 

H0  : ̂ @ ≤	^A  nilai rata-rata posttest kelas eksperimen kurang dari 

atau sama dengan nilai rata-rata kelas kontrol 

H0  : ̂ @ >	^A  nilai rata-rata posttest kelas eksperimen lebih besar 

dari nilai rata-rata kelas kontrol. 
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 Keterangan :  

^@ =  Rata-rata posttest kelas eksperimen 

^A =  Rata-rata posttest kelas kontrol 

Kriteria pengujian yang berlaku adalah H0 diterima jika thitung < ttabel dan H0 

ditolak jika thitung  > ttabel dengan menentukan dk = n1 + n2 – 2 dan taraf signifikan 

N = 5%. 

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan agar mendapatkan 

suatu kesimpulan, maka hasil data tes yang diberikan kepada siswa dianalisis. 

Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah rumus statistik t (uji-t) 

yang digunakan untuk menentukan pengaruh model Polya , rumus yang 

digunakan adalah: 

) = �̀RRR��;RRR
a(b`c`)d;̀e(b;c`)d;;b`eb;c; (b̀`fb̀;)

    

Keterangan: 

"@A	= varians kelompok eksperimen 

"AA = varians kelompok kontrol 

$@ = banyak sampel kelompok eksperimen 

$A = banyak sampel kelompok kontrol 

P@Q =  Rata-rata skor kelompok eksperimen 

	PARRRR= Rata-rata skor kelompok kontrol 

  Untuk pengujian hipotesis, selanjutnya nilai thitung di atas dibandingkan 

dengan nilai dari tabel distribusi t (ttabel).  Cara penentuan nilai ttabel didasarkan 



43 

 

 

 

pada taraf signifikasi tertentu ( misal N = 0,05) dan dk = nA + nB – 2(Supardi, 

2013:330). 

  Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel 

yang akan dianalisis harus berdistribusi normal dan mengharuskan data dua 

kelompok atau lebih harus homogen atau sama (Sugiyono,2013:210). 


