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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Post test-Only Control 

Design, dimana terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara 

random (R). Kelompok pertama (kelas eksperimen) diberi perlakuan (X), 

dan kelompok kedua (kelas kontrol) tidak diberi perlakuan 

Tabel 1. Desain Penelitian 

Kelas Perlakuan Post-Test 

(R) Eksperimen X    
(R) Kontrol     

 

Keterangan : 

R : Dipilih secara acak 

X : Pembelajaran penemuan terbimbing (discovery) 

   : Kemampuan pemecahan masalah matematika melalui 

pembelajaran penemuan terbimbing (discovery) 

   : Kemampuan pemecahan masalah matematika melalui 

pembelajaran konvensional 

B. Metode Penentuan Objek 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun 

ajaran 2013/2014 pada bulan Mei 2014 di SMP Muhammadiyah 1 

Purbalingga 
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2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Purbalingga. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII, dari tiga kelas dipilih 2 kelas dengan teknik cluster-

random sampling. Satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas 

sebagai kelas kontrol. 

C. Metode Pegumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk dapat memperoleh data yang dapat 

memperlihatkan pengelolaan model pembelajaran penemuan 

terbimbing (discovery) oleh guru dan partisipasi siswa. Pengamatan 

dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran 

2. Tes 

Tes dalam penelitian ini berbentuk soal uraian untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah pada materi prisma dan limas. Tes 

dilakukan setelah kelas experimen dikenai perlakuan dengan 

pembelajaran penemuan terbimbing (discovery). Sebelum tes 

dilakukan, soal terlebih dahulu diuji cobakan pada kelas uji coba 

untuk mengetahui validitas butir soal. Soal-soal yang valid kemudian 

diujicobakan pada kelas sampel. 
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D. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan sekolah yang akan digunakan sebagai tempat penelitian 

yaitu SMP Muhammadiyah 1 Purbalingga 

2. Mengambil data awal berupa nilai ulangan akhir semester ganjil kelas 

VIII tahun ajaran 2013/2014 

3. Menentukan sampel penelitian menggunakan teknik Cluster Random 

Sampling. Diperoleh dua kelas yang terdiri dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

4. Menyusun instrument penelitian 

5. Membuat post test  untuk diujicoba pada kelas uji coba 

6. Memberikan pembelajaran pada kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran discovery dengan jadwal yang telah direncanakan. 

7. Mengujicobakan soal post test pada kelas uji coba 

8. Melakukan analisis validitas soal post-test yang telah diujicobakan 

pada kelas ujicoba 

9. Memberikan tes akhir (post test). Tes akhir diberikan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan maksud untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada akhir setelah 

perlakuan 

10. Menganalisis data hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. 

11. Menyususun dan membuat hasil laporan 
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E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Lembar pengamatan guru 

Lembar pengamatan guru berisi tentang penilaian pelaksanaan 

jalanya proses pebelajaran penemuan terbimbing (discovery). Lembar 

pengamatan guru dibuat dalam bentuk checklist dengan cara meberi 

tanda checklist pada kolom yang tersedia 

2. Lembar pengamatan siswa.  

Lembar pengamatan siswa berisi tentang pengamatan siswa 

terhadap jalannya proses pembelajaran penemuan terbimbing 

(discovery). Lembar pengamatan siswa dibuat dalam bentuk checklist 

dengan cara meberi tanda checklist pada kolom yang tersedia 

3. Butir soal 

Sebelum butir tes dianalisis, terlebih dahulu butir tes 

diujicobakan pada kelas yang bukan merupakan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

Analisis Validitas Butir Soal 

Validitas adalah ukuran untuk menunjukan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang diukur (Sugiono, 2010). 

Validitas butir soal dapat diketahui dengan menggunakan korelasi 

person product moment pada program SPSS. Kriteria pengambilan 
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keputusan dengan        adalah jika        maka butir soal valid 

(Uyanto, 2006) 

Selanjutnya pedoman dan kriteria yang digunakan dalam 

pengukuran kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Pedoman Pensekoran Kemampuan Pemecahan Masalah 

S
k

o
r Memahami 

Masalah 

Membuat 

Rencana 

Pemecahan 

Masalah 

Melakukan 

Perhitungan 

Memeriksa 

kembali hasil 

0 

Salah 

mengienterpretasi

/salah sama sekali 

Tidak ada rencana, 

membuat rencana 

tidak relevan 

Tidak 

melakukan 

perhitungan 

Tidak ada 

pemeriksaan 

atau tidak ada 

keterangan lain 

1 

Salah 

menginterpretasi 

sebagian soal. 

Mengabaikan 

kondisi soal 

Membuat rencana 

pemecahan yang 

tidak dapat 

dilaksanakan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

benar dan 

mungkin 

menghasilkan  

jawaban yang 

benar tetapi 

salah dalam 

perhitungan 

Ada 

pemeriksaan 

tetapi tidak 

tuntas 

2 

Memahami soal 

dengan baik dan 

benar 

Membuat rencana 

yang benar, tetapi 

salah dalam 

hasil/tidak ada hasil 

 

Melakukan 

proses yang 

benar dan 

mendapatkan 

hasil yang benar 

Pemeriksaan 

dilaksanakan 

untuk melihat 

proses 

kebenaran 

3 - 

Membuat rencana 

yang benar tetapi 

belum lengkap 
- - 

4 - 

Membuat rencana 

sesuai dengan 

prosedur dan 

mengarah pada 

solusi yang benar 

- - 

 

Skor  

Maksimal 

Skor 

Maksimal 
Skor maksimal 

Skor 

maksimal 

2 4 2 2 

PENGARUH PEMBELAJARAN PENEMUAN ...,AKBAR TAUFIK R, MATEMATIKA- FKIP , UMP 2014



19 
 

F. Analisis Data 

Dalam pengolahan data hasil penlitian peneliti menggunakan 

bantuan program SPSS untuk memudahkan proses analisis data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji  ini dilakukan dengan menggunakan data post 

test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji normalitas yang 

digunakan adalah uji kolmogorov-smirnov. 

Hipotesis untuk uji normalitas adalah sebagai berikut : 

    data berdistribusi normal 

    data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengambilan keputusan dengan        adalah 

kriteria jika        maka    diterima. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas 

dilakukan pada data awal (data UAS) dan data akhir (post test) pada 

kelas sample. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Levene. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:  

2

2

2

10 :  H   Data Homogen 

2

2

2

1:  aH  Data Tidak Homogen 

Keterangan : 

  
  : Varians kelompok eksperimen 
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  : Varians kelompok kontrol 

Kriteria Pengambilan keputusan dengan        adalah 

kritria jika        maka    diterima 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menguji hasil post test siswa 

kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan uji-t dengan uji satu pihak yaitu uji pihak 

kanan. Uji-t ini dapat dilakukan jika data berdistribusi normal, oleh 

karena itu uji-t ini merupakan pengujian statistik parametris. 

Hipotesis untuk uji-t pihak kanan adalah sebagai berikut : 

210 :  H   Kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

kelas eksperimen tidak lebih baik atau sama 

dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada kelas kontrol  

21:  aH   Kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

kelas eksperimen lebih baik dari pada kemampuan 

pemecahan masalah matematika pada kelas 

kontrol. 

Keterangan :  

1 =  rata – rata kemampuan pemecahan masalah matematika kelas 

eksperimen  

2 =  rata – rata kemampuan pemecahan masalah matematika kelas 

kontrol 
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Analisis uji hipotesis dengan bantuan program SPSS 

menggunakan Independent Samples T-Test. Kriteria pengambilan 

keputusan dengan        adalah kriteria jika        maka    

diterima. 
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