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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif Eksperimental Semu (Quasi 

Experimental Design). Ciri utama dari Quasi Experimental Design yaitu terdapat 

variabel kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2011). 

Penelitian ini menggunakan kelompok eksperimen (experimental group) yaitu kelas 

VIIB dan kelompok kontrol (control group) yaitu kelas VIIA. Kelas eksperimen yaitu 

kelas yang menggunakan model pembelajaran dengan Six Steps To Effective 

Homework saat proses pembelajaran. Kelas kontrol yaitu kelas yang tidak diberi 

perlakuan Six Steps To Effective Homework. Desain eksperimennya menggunakan 

pretest-posttest control group design, dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini. 

Kelompok  Responden  Pretest  Perlakuan  Posttest 

Kelas eksprerimen  R  O1  X  O2 

Kelas kontrol  R  O3  O4 

Gambar 3.1 

Desain penelitian 

  

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMP Masehi Temanggung dengan alamat Jalan Dr. 

Sutomo 1A Temanggung. Penelitian berlangsung dari bulan April sampai bulan Mei. 

Penelitian dilakukan di kelas VII A dan VII B dengan VII B sebagai kelas eksperimen 

dan VII A sebagai kelas kontrol. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Masehi 

Temanggung Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 68 siswa dengan rincian 

seperti dalam Tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Distribusi Populasi Penelitian 

No Kelas Populasi 

1 VII A 23 

2 VII B 23 

3 VII C 22 

Total 68 

 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik sampel 

bertujuan (purposive sampling), yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi 
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dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau 

daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu (Arikunto, 2002). Purposive sampling 

juga didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIA yang terdiri dari 23 siswa dan VIIB yang 

terdiri dari 23 siswa. Pemilihan sampel ini didasarkan pada tujuan yaitu agar data 

yang diperoleh homogen dan dengan pertimbangan, kelas VIIA dan VIIB mempunyai 

kemampuan awal yang sama ditinjau dari hasil Ulangan Akhir Semester I. 

 

D. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel terikat dan satu 

variabel bebas. Variabel terikat atau dependent variable (Y) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Jenis variabel 

terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar matematika (Y). Variabel bebas atau 

independent variable (X) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu metode Six Steps to Effective Homework (X).  

 

E. Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara 

Siswa Kelas VII SMP Masehi Temanggung yang Menggunakan dan Tidak 

Menggunakan Metode Six Steps To Effective Homework Pada Tahun Ajaran 

2012/2013”, maka variabel-variabel penelitian yang digunakan adalah Menggunakan 

Six Steps to Effective Homework dan hasil belajar matematika. 

1. Six Steps to Effective Homework 

Pada proses pemberian pekerjaan rumah, penelitian ini mengacu pada 

teori Vatterott yang menggunakan enam langkah yaitu: (1) Designing quality 

tasks, membuat atau mendesain tugas yang berkualitas; (2) Differentiating 

homework tasks, menciptakan variasi atau perbedaan dalam pemberian tugas; 

(3) Moving from grading to checking—focusing on feedback, lebih menekankan 

pemberian umpan balik pada setiap pekerjaan siswa; (4) Decriminalizing grading, 

meminimalisir pemberian nilai untuk memberikan hukuman; (5) Using 

completion strategies, menggunakan strategi agar tugas yang diberikan dapat 

dikerjakan semua dengan lengkap; (6) Establishing support programs, membuat 

kegiatan yang dapat mendukung proses penyelesaian pekerjaan rumah siswa. 

2. Hasil Belajar Matematika 

Pada penelitian ini mengacu pada pendapat dari Dimyati (2000) yang 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk 

angka-angka atau skor melalui tes hasil belajar di akhir pembelajaran. Hasil 
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belajar siswa dinilai tuntas apabila siswa telah mencapai atau melebihi kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) yang ditetapkan oleh guru yang mengajar. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan masalah-masalah yang terjadi 

dalam pengajaran mata pelajaran matematika di SMP Masehi Temanggung 

sebelum melakukan penelitian. Masalah yang diungkapkan oleh guru 

matematika di SMP Masehi Temanggung adalah kurangnya perhatian siswa 

dalam mengerjakan PR, siswa kadang tidak menyelesaikan PR. Hal berbeda 

diungkapkan oleh beberapa siswa, siswa kadang tidak menyelesaikan PR karena 

terlalu banyak atau terlalu sulit tingkat pengerjaannya. Waktu pengerjaan PR 

yang singkat dengan jumlah PR yang banyak juga menjadi salah satu 

permasalahan yang diungkapkan siswa. 

2. Pretest  

Pretest diberikan sebelum pengajaran dimulai dan bertujuan untuk 

mengetahui sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran yang 

akan diajarkan. Fungsi pretest adalah untuk melihat sampai di mana keefektifan 

pengajaran (Purwanto, 2004). Pretest yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nilai UAS I. Nilai pretest diuji secara statistik untuk mengetahui rata-rata nilainya. 

Jika rata-rata nilainya hampir sama, maka rata-rata kemampuan awal siswa juga 

hampir sama. 

3. Posttest 

Instrumen posttest yang digunakan untuk pengukuran hasil belajar 

matematika terdiri dari 35 soal pilihan ganda. Materi yang digunakan pada 

posttest yaitu materi segiempat. Blue print butir soal posttest untuk pengukuran 

hasil belajar matematika dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Blue Print Butir Soal Posttest 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Nomor 

Soal 

Jumlah 

6. Memahami 

konsep 

segiempat 

dan segitiga 

serta 

menentukan 

ukurannya 

6.2 Mengidentifikasi 

sifat-sifat persegi 

panjang, persegi, 

trapesium, jajar 

genjang, belah 

ketupat dan 

layang-layang. 

6.2.1 Menjelaskan 

pengertian 

dan sifat-sifat 

segiempat 

1 1 

6.2.2 Menyebutkan 

jenis-jenis 

segiempat 

2,3 2 

6.2.3 Menjelaskan 

pengertian 

persegi 

panjang dan 

4,5 2 
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persegi 

6.2.4 Menjelaskan 

sifat persegi 

panjang 

ditinjau dari 

sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

6,7,8,9 4 

6.2.5 Menjelaskan 

sifat persegi 

ditinjau dari 

sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

10,11, 

12,13 
4 

6.2.6 Menjelaskan 

pengertian 

trapesium dan 

jajar genjang 

14,1516

,17 
4 

  6.2.7 Menjelaskan 

sifat 

trapesium 

ditinjau dari 

sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

18,19, 

20,21 
4 

  6.2.8 Menjelaskan 

sifat jajar 

genjang 

ditinjau dari 

sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

22,23, 

24,25 
4 

  6.2.9 Menjelaskan 

pengertian 

belah ketupat 

dan layang-

layang 

26,27 2 

  6.2.10 Menjelaskan 

sifat belah 

ketupat 

ditinjau dari 

sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

28,29, 

30,31 
4 

  6.2.11 Menjelaskan 

sifat layang-

layang ditinjau 

dari sisi, 

diagonal dan 

sudutnya. 

32,33, 

34,35 
4 

JUMLAH 35 
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G. Pengujian Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes (posttest) dan untuk 

memperoleh instrumen yang baik maka instrument tersebut diuji validitas dan 

reliabilitas terlebih dahulu. Hasil penelitian dikatakan valid apabila di antara data 

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti 

mempunyai kesamaan. Instrumen penelitian berupa tes (posttest) yang setelah diuji 

validitas dan reliabilitas kemudian akan diuji tingkat kesukaran dan daya beda pada 

tiap butir soal. 

1. Validitas 

Validitas diuji pada setiap butir soal, dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor-skor yang ada pada butiran yang dimaksud skor total. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2011). Pemeriksaan korelasi 

butir tes ini akan menggunakan program Excel dengan rumus korelasi product 

moment (Widoyoko dalam Aisyah, 2011) sebagai berikut:  

��� = � ∑ ��	(∑ � ∑ �)
�� ∑ ��	(∑ �)��� ∑ ��	(∑ �)��

  

rxy : koefisien validitas suatu item 

X: skor tiap-tiap item dari semua responden 

Y: skor total seluruh responden 

N: Jumlah seluruh responden 

Setelah diperoleh harga rxy kemudian dibandingkan dengan rtabel = 0.20 

(Azwar, 2012). Jika rxy  > rtabel maka instrumen valid. Hasil uji validitas soal 

posttest yang terdiri atas 35 item berupa pilihan ganda. Hasil pengujian tersebut 

terdapat 3 item yang tidak valid atau gugur karena ��� < 0,20 yaitu nomor 1, 3, 

20, 31, dan 33. Jumlah item valid sebanyak 30 item dengan rincian pada Tabel 

3.3, sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Jumlah Item Valid 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Nomor 

Soal 

Jumlah 

7. Memahami 

konsep 

segiempat 

dan segitiga 

serta 

menentukan 

ukurannya 

7.2 Mengidentifikasi 

sifat-sifat persegi 

panjang, persegi, 

trapesium, jajar 

genjang, belah 

ketupat dan 

layang-layang. 

7.2.1 Menjelaskan 

pengertian 

dan sifat-sifat 

segiempat 

1* 0 

7.2.2 Menyebutkan 

jenis-jenis 

segiempat 

2,3* 1 

7.2.3 Menjelaskan 

pengertian 
4,5 2 
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persegi 

panjang dan 

persegi 

7.2.4 Menjelaskan 

sifat persegi 

panjang 

ditinjau dari 

sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

6,7,8,9 4 

7.2.5 Menjelaskan 

sifat persegi 

ditinjau dari 

sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

10,11,1

2,13 
4 

7.2.6 Menjelaskan 

pengertian 

trapesium dan 

jajar genjang 

14,1516

,17 
4 

  7.2.7 Menjelaskan 

sifat 

trapesium 

ditinjau dari 

sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

18,19, 

20*,21 
3 

  7.2.8 Menjelaskan 

sifat jajar 

genjang 

ditinjau dari 

sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

22,2324

,25 
4 

  7.2.9 Menjelaskan 

pengertian 

belah ketupat 

dan layang-

layang 

26,27 2 

  7.2.10 Menjelaskan 

sifat belah 

ketupat 

ditinjau dari 

sisi, diagonal 

dan sudutnya. 

28,29, 

30,31* 
3 

  7.2.11 Menjelaskan 

sifat layang-

layang ditinjau 

dari sisi, 

diagonal dan 

sudutnya. 

32,33*, 

34,35 
3 

JUMLAH 35 
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Keterangan : * = item tidak valid 

  

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen menggunakan teknik koefisien korelasi Alpha 

Cronbach bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran 

terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama 

aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS 16.0 for windows (Kusaeri dan 

Suprananto, 2012). 

 � = � �
�	�� �1 − ∑ ���

���
�  

Keterangan: 

�  = koefisien alpha 

�  = banyaknya butir instrumen 

� !  = variansi dari setiap item 

�"!  = variansi total 

Kriteria uji reliabilitas menggunakan ketentuan sebagai berikut. 

 

Tabel 3.4 

Koefisien Reliabilitas dan Kategori 

Koefisien Reliabilitas Kategori 

� < 0,7 Tidak reliabel 

0,7 ≤ � < 0,8 Cukup reliabel 

0,8 ≤ � < 0,9 Reliabel 

0,9 ≤ � ≤ 1,0 Sangat reliabel 

 

Item-item dari soal posttest yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan 

valid dicari koefisien reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

Hasil uji reliabilitas item soal posttest dapat dilihat pada Tabel 3.5, sebagai 

berikut. 

 

Tabel 3.5 

Hasil Pengukuran Reliabilitas Butir Soal Posttest 

Cronbach's Alpha N of Items 

.816 30 

 

Berdasarkan Tabel 3.5, diketahui bahwa koefisien reliabilitas soal posttest 

yaitu 0,816. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas soal posttest tersebut reliabel 

sehingga soal layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. 
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3. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran suatu soal dinyatakan oleh suatu indeks yang dinamakan 

indeks kesukaran. Indeks kesukaran soal merupakan rasio antara jumlah siswa 

yang menjawab benar dan jumlah siswa yang menjawab.  

Perhitungan menggunakan rumus menurut Aisyah (2011): 

TK =  B
T  x 100% 

Keterangan: 

TK : Tingkat Kesukaran 

B   : Jumlah Siswa yang Memberi Respon Betul 

T   : Jumlah Peserta Tes 

 

Tabel 3.6 

Koefisien Tingkat Kesukaran dan Kategori 

Koefisien Tingkat Kesukaran Kategori 

0% ≤ TK ≤ 25% Tingkat kesukaran sulit 

25% < TK ≤ 75% Tingkat kesukaran sedang 

75% < TK ≤ 100% Tingkat kesukaran mudah 

 

Hasil uji tingkat soal posttest yang terdiri atas 35 item berupa pilihan ganda 

yang akan dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sulit, sedang dan mudah. Hasil 

pengujian 35 item soal posttest didapatkan  19 item berkategori sedang dan 16 

item berkategori mudah. Hasil uji tingkat kesukaran soal posttest dapat dilihat 

secara detail pada Tabel 3.7, sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Hasil Pengukuran Tingkat Kesukaran Item Soal Posttest 

Koefisien Tingkat 

Kesukaran 

Kategori No Item Soal 

0% ≤ TK ≤ 25% Tingkat kesukaran sulit - 

25% < TK ≤ 75% Tingkat kesukaran sedang 2 3* 4 5 10 14 16 17 18 23 24 25 26 

27 28 29 31* 32 35 

75% < TK ≤ 100% Tingkat kesukaran mudah 1* 6 7 8 9 11 12 13 15 19 20* 21 22 

30 33* 34 

Keterangan : * = item tidak valid 

 

4. Daya Beda 

 Daya Beda menurut Kusaeri dan Suprananto (2012) adalah kemampuan 

suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi 

yang ditanyakan dan siswa yang belum menguasai materi yang diujikan dan 

dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 



21 

 

D = Ba − Bb
12 N

 

Keterangan: 

D  : Daya Beda 

Ba : Respon Betul Kelompok Atas 

Bb : Respon Betul Kelompok Bawah  

 

Tabel 3.8 

Koefisien Daya Beda oleh Cracker dan Algina  

(Kusaeri dan Suprananto, 2012) 

Koefisien Daya Beda Kategori 

0,40 - 1,00 Sangat memuaskan 

0,30 - 0,39  Memuaskan 

0,20 - 0,29 Tidak memuaskan 

0,00 - 0,19 Sangat tidak memuaskan 

Hasil uji daya beda didapatkan 9 item dengan kategori sangat memuaskan, 

4 item dengan kategori memuaskan, 9 item dengan kategori tidak memuaskan 

dan 13 item  dengan kategori sangat tidak memuaskan. Hasil uji daya beda soal 

posttest dapat dilihat detail pada Tabel 3.9, sebagai berikut: 

 

Tabel 3.9 

Hasil pengukuran daya beda butir soal posttest 

Koefisien Daya Beda Kategori No Item Soal 

0,40 - 1,00 Sangat memuaskan 4 5 10 16 17 18  24 25 26 28 32 

0,30 - 0,39 Memuaskan 2 13 14 19 29 35 

0,20 - 0,29 Tidak memuaskan 3* 15 20* 23 27 30 

0,00 - 0,19 Sangat tidak memuaskan 1* 6 7 8 9 11 12 21 31* 33* 34 

Keterangan : * = item tidak valid 

 

H. Teknik Analisis Data 

Nilai pretest dan posttest diolah menggunakan SPSS 16.0 for windows, 

kemudian dilakukan analisis deskriptif dan analisis uji banding dua sampel untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar matematika antara siswa kelas VII SMP Masehi 

Temanggung yang menggunakan dan tidak menggunakan metode Six Steps To 

Effective Homework Tahun Ajaran 2012/2013. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif pada penelitian digunakan untuk menganalisis data yang 

dikumpulkan sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan suatu subyek yang 

diteliti. Pengolahan data pada analisis deskriptif meliputi rata-rata, nilai 

minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. 
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2. Analisis Uji Banding Dua Sampel 

Penelitian ini menggunakan uji banding dua sampel menggunakan SPSS 

16.0 for windows. Analisis uji banding dua sampel digunakan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan hasil belajar matematika pada kedua kelompok, dan jika 

ada perbedaan mana yang lebih baik. Uji banding dua sampel pada penelitian ini 

keduanya saling bebas, artinya kedua sampel tidak harus sama jumlah anggota 

sampel. Uji banding dua sampel memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji banding 

dua sampel yang berguna untuk mengetahui apakah data pada variabel 

kontrol dan variabel terikat berdistribusi normal. Uji normalitas data 

dengan Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS 16.0 for windows. 

Kriterianya adalah jika signifikan untuk uji dua sisi hasil perhitungan lebih 

besar dari > 0,05 berarti data berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji banding 

dua sampel. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian 

populasi sama atau tidak. Uji homogenitas data dengan menggunakan 

SPSS 16.0 for windows. Kriterianya adalah jika signifikan hasil perhitungan 

lebih besar dari > 0,05 berarti data tersebut homogen. 

b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat perbedaan hasil belajar 

matematika  antara siswa kelas VII SMP Masehi Temanggung yang 

menggunakan dan tidak menggunakan metode Six Steps To Effective 

Homework  Tahun Ajaran 2012/2013. Analisis hipotesis penelitian bertujuan 

untuk mengetahui hasil akhir penelitian, apakah hipotesis dalam penelitian 

ini diterima atau ditolak. 

H0 : µ1 = µ2 :  tidak ada perbedaan yang signifikan pada hasil belajar, 

sehingga pembelajaran dengan menggunakan Six Steps 

to Effective Homework tidak berpengaruh terhadap 

hasil belajar matematika pada siswa kelas VII SMP 

Masehi Temanggung Tahun Ajaran 2012/2013. 

H1 : µ1 ≠ µ2 :  ada perbedaan yang signifikan hasil belajar, sehingga 

pembelajaran dengan menggunakan Six Steps to 

Effective Homework berpengaruh terhadap hasil 

belajar matematika pada siswa kelas VII SMP Masehi 

Temanggung Tahun Ajaran 2012/2013. 
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Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji banding dua sampel dengan 

taraf signifikan 0,05. Cara menguji hipotesis yaitu dengan melihat nilai 

signifikan, apabila nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan menerima H1 

yang artinya terdapat perbedaan hasil belajar matematika dan pembelajaran 

dengan menggunakan Six Steps to Effective Homework berpengaruh terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Masehi Temanggung Tahun 

Ajaran 2012/2013. Jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima yang artinya 

tidak ada perbedaan hasil belajar matematika dan pembelajaran dengan 

menggunakan Six Steps to Effective Homework tidak berpengaruh terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Masehi Temanggung Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

  



24 

 

 


