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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, jenis Pre-Experimental 

Design. Desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih 

terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan 

semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi, karena 

tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random. (Sugiyono, 

2010:109).  

3.1.2 Desain Penelitian  

Desain eksperimen penelitian ini adalah One-Group Pretest-Postest 

Design. Desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian 

hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan 

dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. (Sugiyono, 2010:111). Desain 

eksperimen dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.1  
Desain Penelitian One-Group Pretest-Postest 

 
Sebelum Perlakuan Sesudah 

O1 X O2 

Sumber : Sugiyono, 2010. 
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Keterangan :  

O1 = nilai pretest sebelum pembelajaran menerapkan model pembelajaran Van 

Hiele. 

O2  =  kondisi setelah pembelajaran menerapkan model pembelajaran Van Hiele. 

X   = pembelajaran menerapkan model pembelajaran Van Hiele. 

Model eksperimen ini melalui tiga langkah yaitu : 

1. Memberikan pretest untuk mengukur variabel terikat (hasil belajar) sebelum 

treatment atau perlakuan dilakukan. 

2. Memberikan perlakuan kepada subjek penelitian yaitu pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Van Hiele. 

3. Memberikan posttest untuk mengukur variabel terikat setelah treatment atau 

perlakuan dilakukan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah di Sekolah 

Dasar Negeri Bringin 01 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Alasan 

mengambil lokasi tersebut adalah berkaitan dengan jarak antara sekolah dengan 

tempat tinggal peneliti, yaitu sekolah tersebut lebih dekat dengan rumah peneliti. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II/genap tahun pelajaran 

2011/2012 dan dilakuan secara bertahap. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan 
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pada bulan Februari-April tahun 2012. Adapun jadwal tahap kegiatan dan 

waktunya dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini. 

Tabel 3.2  
Jadwal Tahap Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 

No Tahap Kegiatan 

Waktu 
Februari Maret April 

Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan 
 

            
2. Pelaksanaan 

 
            

3. Analisis Data             
4. Penyusunan Laporan             

Sumber: berdasarkan tahap kegiatan yang akan dilakukan. 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2008), variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Variabel-variabel 

tersebut antara lain: 

1. Variabel Independen (bebas) 

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2008). Variabel 

independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah model yang 

digunakan dalam pembelajaran matematika kelas V yaitu model 

pembelajaran Van Hiele. Penerapan model pembelajaran Van hiele dikatakan 

efektif jika ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest. Pembelajaran Van 

Hiele ini merupakan model yang diambil dari teori yang dikemukakan oleh 
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Van Hiele dan istrinya mengenai proses perkembangan yang dilalui siswa 

dalam mempelajari geometri. Dalam teori yang mereka kemukakan, mereka 

berpendapat bahwa dalam mempelajari geometri para siswa mengalami 

perkembangan kemampuan berpikir melalui tahap-tahap tertentu. Van Hiele 

menyatakan bahwa terdapat lima tahap pemahaman geometri yaitu: tahap 

pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. Tingkat-tingkat itu 

berurutan dan berhirarki. Supaya siswa dapat berperan dengan baik pada 

suatu tingkat yang lanjut dalam hirarki Van Hiele, maka harus menguasai 

sebagian besar dari tingkat yang lebih rendah. Guna mencapai pengertian 

dibutuhkan kegiatan tertentu melalui model pembelajaran yang terdiri dari 

fase-fase pembelajaran yang menunjukkan tujuan belajar siswa dan peran 

guru dalam pembelajaran dalam mencapai tujuan itu. Fase-fase pembelajaran 

tersebut adalah: fase informasi, fase orientasi, fase eksplisitasi, fase orientasi 

bebas, dan fase integrasi. Setelah selesai fase kelima ini, maka tingkat 

pemikiran yang baru tentang topik itu dapat tercapai. 

2. Variabel dependen (terikat) 

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008). Variabel dependen atau variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah 

hasil akhir atau tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan seseorang yang 

dicapai setelah mengalami proses belajar yang dapat dibuktikan melalui hasil 

tes. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif untuk 

mengukur perbedaan nilai pretest dan posttest pada mata pelajaran 
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matematika. Pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran tersebut 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan keefektifan merupakan 

tingkat kesesuaian antara tujuan yang dicapai dengan rencana yang 

ditetapkan. Secara teknis wujud keefektifan pembelajaran dapat diukur dari 

hasil belajar siswa. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VB SD Negeri Bringin 01 

yang diberikan perlakuan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

Van Hiele. Jumlah siswa kelas VB SD Negeri Bringin 01 adalah 24 siswa, yang 

terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tes 

dan observasi perilaku guru saat mengajar dengan menerapkan model 

pembelajaran Van Hiele. Selain itu, peneliti menggunakan wawancara dan 

dokumentasi sebagai alat untuk mengenal lebih dalam subjek yang akan diteliti 

dan untuk melengkapi penelitian dengan memperoleh data langsung dari 

penelitian. 

3.5.1.1 Tes 

Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa. Tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa 

yang berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan 



35 

 

 

 

pendidikan dan pengajaran (Setyaningsih, 2009: 29). Hasil belajar dalam 

penelitian ini diperoleh dari nilai pretest dan posttest. 

3.5.1.2 Observasi 

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk 

mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang 

dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. 

(Sudjana, 2008:84). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

perilaku guru saat mengajar dengan menerapkan model pembelajaran Van Hiele 

yang dilakukan oleh seorang pengamat atau observer. 

Selain tes dan observasi yang dilakukan dalam teknik pengumpulan data, 

untuk melengkapi data penelitian ini maka dilakukan melalui wawancara dan 

dokumentasi. Diharapkan mampu mengenal lebih dalam subjek yang akan diteliti. 

3.5.1.3 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti (Sugiyono, 2010:194). Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan 

sebagai alat pendukung untuk mengetahui kondisi awal dan mengungkap masalah 

yang dialami subjek penelitian. 

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya (Sugiyono, 

2010:197). Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara secara sederhana untuk 
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mengetahui kondisi subjek yang akan diteliti dan kondisi lingkungan sekitarnya, 

termasuk siswa, Kepala Sekolah, guru, dan wali murid. 

3.5.1.4 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. (Riduwan, 

2011 : 77). Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah foto-foto dan 

video rekaman kegiatan saat uji instrumen tes, pretest, saat subjek diberikan 

perlakukan dengan menerapkan model pembelajaran Van Hiele, dan saat 

dilakukan posttest. 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

soal tes yang digunakan dalam tes hasil belajar untuk mengetahui kemampuan 

siswa dan lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui perilaku guru saat 

mengajar dalam menerapkan model pembelajaran Van Hiele. 

Instrumen soal tes disusun dari kisi-kisi soal pretest dan posttest. Kisi-kisi 

soal pretest disusun peneliti untuk mengukur hasil belajar matematika bagi siswa 

kelas VB sebelum mendapatkan perlakuan penerapan model pembelajaran Van 

Hiele yang terdapat pada lampiran 1. Sedangkan kisi-kisi soal posttest disusun 

peneliti untuk mengukur hasil belajar matematika bagi siswa kelas VB sesudah 

mendapatkan perlakuan penerapan model pembelajaran Van Hiele yang terdapat 

pada lampiran 15. Selain itu terdapat kisi-kisi perilaku guru yang digunakan untuk 
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mengukur perilaku guru saat mengajar dengan menerapkan model pembelajaran 

Van Hiele yang dijabarkan pada lampiran 13. 

3.5.2.1 Uji Prasyarat Instrumen Penilaian 

Uji prasyarat dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan 

uji tingkat kesukaran soal. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk 

mengukur kevalidan dan keajegan instrumen soal yang akan digunakan. 

Sedangkan uji analisis tingkat kesukaran soal digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesukaran soal pada masing-masing butir soal pretest dan posttest.  

3.5.2.1.1 Uji Validitas Instrumen 

Instrumen tes yang akan digunakan dalam penelitian ini perlu dilakukan uji 

validitas untuk mengetahui kelayakan soal yang dibuat. Arikunto dalam Riduwan 

(2011: 97) menyatakan bahwa “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur”.  

Tingkat validitas suatu instrumen dapat diketahui dengan cara 

mengkorelasikan setiap skor pada butir instrumen dengan total skor setelah 

dikurangi skor butirnya sendiri (correted item to total correlation) (Sugiyono, 

2010:351). Dasar pengambilan keputusan item yang valid dalam penelitian ini 

dilakukan melalui pengukuran validitas dengan menggunakan program komputer 

SPSS 16 for windows yaitu menggunakan Coreected Item-Total Correlation yang 

merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item (nilai r hitung) 

dibandingkan dengan nilai r tabel. Kriteria soal dikatakan valid, jika nilai r hitung>0,3 

(Sugiyono, 2008:178).  
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Uji validitas instrumen tes dilaksanakan pada siswa kelas V di SD Kanisius 

Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupatan Semarang, pada tanggal 15 Maret 

2012 pukul 11.00 WIB. Jumlah siswa di SD tersebut adalah 22 yang terdiri dari 

12 (dua belas) anak laki-laki dan 10 (sepuluh) anak perempuan. Hasil uji validitas 

soal pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.5. 
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Tabel 3.3 
Hasil Uji Validitas Instrumen Pretest 

 
Item Soal r hitung r kritis Keterangan 

Soal 1 .874 0,3 Valid 
Soal 2 .761 0,3 Valid 
Soal 3 .126 0,3 Tidak Valid 
Soal 4 .874 0,3 Valid 
Soal 5 .255 0,3 Tidak Valid 
Soal 6 .531 0,3 Valid 
Soal 7 .793 0,3 Valid 
Soal 8 .874 0,3 Valid 
Soal 9 .559 0,3 Valid 

Soal 10 .483 0,3 Valid 
Soal 11 .109 0,3 Tidak Valid 
Soal 12 .701 0,3 Valid 
Soal 13 .581 0,3 Valid 
Soal 14 .359 0,3 Valid 
Soal 15 .516 0,3 Valid 
Soal 16 .742 0,3 Valid 
Soal 17 .412 0,3 Valid 
Soal 18 .487 0,3 Valid 
Soal 19 .296 0,3 Tidak Valid 
Soal 20 .274 0,3 Tidak Valid 
Soal 21 .564 0,3 Valid 
Soal 22 .874 0,3 Valid 
Soal 23 .814 0,3 Valid 
Soal 24 .426 0,3 Valid 
Soal 25 .874 0,3 Valid 
Soal 26 .513 0,3 Valid 
Soal 27 -.032 0,3 Tidak Valid 
Soal 28 .772 0,3 Valid 
Soal 29 .772 0,3 Valid 
Soal 30 .244 0,3 Tidak Valid 

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 
 
Tabel 3.3 terlihat bahwa jumlah item soal adalah 30. Setelah dianalisis 

dengan menggunakan program SPSS 16 for windows dengan menggunakan 
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Coreected Item Total Correlation dan dengan membandingkan kriteria r kritis, 

diketahui soal yang valid adalah 23 butir soal dan soal yang tidak valid sebanyak 

7 butir soal. Tabel 3.4 berikut ini menunjukkan butir kevalidan dan ketidakvalidan 

soal setelah dilakukan uji validitas instrumen tes. 

Tabel 3.4  
Butir Kevalidan dan Ketidakvalidan Soal 

 
Nomor Butir Soal yang Valid Nomor Butir Soal yang Tidak Valid 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, dan 29. 

3, 5, 11, 19, 20, 27, dan 30. 

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 

Sedangkan untuk soal posttest, setelah dilakukan uji validitas menggunakan 

program SPSS 16 for windows diperoleh hasil rhitung . Hasil uji instrumen posttest 

disajikan lebih rinci dalam tabel 3.5.  
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Tabel 3.5 
Hasil Uji Validitas Instrumen Posttest 

 
Item Soal r hitung r kritis Keterangan 

Soal 1 .893 0,3 Valid 
Soal 2 .752 0,3 Valid 
Soal 3 .121 0,3 Tidak Valid 
Soal 4 .893 0,3 Valid 
Soal 5 .248 0,3 Tidak Valid 
Soal 6 .514 0,3 Valid 
Soal 7 .806 0,3 Valid 
Soal 8 .893 0,3 Valid 
Soal 9 .533 0,3 Valid 

Soal 10 .512 0,3 Valid 
Soal 11 .281 0,3 Tidak Valid 
Soal 12 .692 0,3 Valid 
Soal 13 .606 0,3 Valid 
Soal 14 .357 0,3 Valid 
Soal 15 .150 0,3 Tidak Valid 
Soal 16 .734 0,3 Valid 
Soal 17 .427 0,3 Valid 
Soal 18 .485 0,3 Valid 
Soal 19 .318 0,3 Valid 
Soal 20 .427 0,3 Valid 
Soal 21 .538 0,3 Valid 
Soal 22 .893 0,3 Valid 
Soal 23 .806 0,3 Valid 
Soal 24 .106 0,3 Tidak Valid 
Soal 25 .893 0,3 Valid 
Soal 26 .518 0,3 Valid 
Soal 27 .095 0,3 Tidak Valid 
Soal 28 .785 0,3 Valid 
Soal 29 .785 0,3 Valid 
Soal 30 .514 0,3 Valid 

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 
 

Tabel 3.5 terlihat bahwa jumlah item soal adalah 30. Setelah dianalisis 

dengan menggunakan program SPSS 16 for windows dengan menggunakan 

Coreected Item Total Correlation dan dengan membandingkan kriteria r kritis, 

diketahui soal yang valid adalah 24 butir soal dan soal yang tidak valid sebanyak 
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6 butir soal. Tabel 3.6 berikut ini menunjukkan butir kevalidan dan ketidakvalidan 

soal setelah dilakukan uji validitas instrumen tes.  

Tabel 3.6  
Butir Kevalidan dan Ketidakvalidan Soal 

 
Nomor Butir Soal yang Valid Nomor Butir Soal yang Tidak Valid 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
28, 29, dan 30. 

3, 5, 11, 15, 24, dan 27. 

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 

3.5.2.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Selain pengujian validitas terhadap instrumen soal pretest dan posttest, 

juga dilakukan pengujian reliabilitas. Reliabilitas berarti suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instumen tersebut 

sudah dianggap baik (Riduwan,2009:348). Pengujian Reliabilitas menggunakan 

program komputer SPSS 16  for windows dengan menggunakan Gutman Split 

Half Coefficien. Tingkat reliabilitas instrumen mengunakan kriteria yang 

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002: 155) sebagai berikut :  

Tabel 3.7  
Kriteria Reliabilitas Soal 

 
Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 
Antara 0,200 sampai dengan 0,400 
Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

Tinggi 
Cukup 
Agak rendah 
Rendah 
Sangat rendah (tidak berkorelasi) 

Sumber: Suharsimi Arikunto 

Setelah dilakukan uji reliabilitas, maka dapat dilihat nilai Alpha yang 

muncul. Hasil uji reliabilitas soal pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel 3.8 

dan 3.9. 
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Tabel 3.8 
Hasil Uji Reliabilitas Soal Pretest 

 
 

 

 Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 

Tabel 3.8 terlihat bahwa jumlah item soal adalah 30 dengan nilai Alpha 

0,919. Berdasarkan kriteria reliabilitas soal pada tabel 3.7, maka nilai  Alpha 

0,919 dapat dikategorikan reliabilitas tinggi. Sehingga instrumen tes ini dapat 

digunakan untuk penelitian berikutnya. 

Tabel 3.9 
Hasil Uji Reliabilitas Soal Posttest 

 
 

 

 Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 

Tabel 3.9 terlihat bahwa jumlah item soal adalah 30 dengan nilai Alpha 

0,921. Berdasarkan kriteria reliabilitas soal pada tabel 3.7, maka nilai  Alpha 

0,921 dapat dikategorikan reliabilitas tinggi. Sehingga instrumen tes ini dapat 

digunakan untuk penelitian berikutnya. 

3.5.2.1.3 Uji Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Uji analisis tingkat kesukaran soal dalam penelitian ini dilakukan pada soal 

yang akan digunakan untuk pretest dan posttest. Hal ini dilakukan setelah 

mengetahui hasil tes yang dilakukan siswa. Data yang diambil adalah banyaknya 

siswa yang mengikuti tes dan banyaknya siswa yang menjawab soal benar dalam 

tiap butir soal. Banyaknya siswa yang mengerjakan soal pretest dan posttest 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.919 30 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.921 30 



44 

 

 

 

adalah 22 siswa. Sedangkan banyaknya siswa yang menjawab soal benar dalam 

tiap butir soal pretest disajikan dalam lampiran 11 sedangkan posttest disajikan 

dalam lampiran 25. 

Menurut Arikunto (2007: 207 - 210), soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang 

siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu 

sulit menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak bersemangat. Rumus untuk 

mencari taraf atau indeks kesukaran adalah : 

JS
BP   

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Setelah diketahui indeks kesukaran (P), maka dapat ditentukan tingkat kesukaran 

soal sesuai tabel 3.10. 

Tabel 3.10  
Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

 
Indeks Kesukaran (P) Kriteria Tingkat 

Kesukaran 
0,00 – 0,30 
0,30 – 0,70 
0,70 – 1,00 

Sukar 
sedang 
mudah 

 Sumber: Arikunto 

Berdasarkan hasil siswa dari soal yang akan digunakan untuk pretest dan 

posttest kemudian dilakukan uji tingkat kesukaran soal. Sebagai contoh 

perhitungannya sebagai berikut. Misal untuk soal pretest nomor 1. Diketahui 
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banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar (B) adalah 20 siswa dan 

jumlah seluruh siswa peserta tes (JS) adalah 22. Maka dapat dilakukan 

perhitungan sebagai berikut : 

JS
BP   

22
20

P  

91,0P  

Berdasarkan perhitungan hasil indeks kesukaran (P) yang diperoleh angka 

0,91.  Tingkat kesukaran soal dapat diketahui dengan melihat tabel 3.10. Dengan 

demikian soal nomor 1 termasuk kategori mudah. Tingkat kesukaran soal pretest 

nomor 2 sampai 23 serta soal posttest dari nomor 1 sampai 24 juga dilakukan 

perhitungan yang sama sesuai proses tersebut. Hasil tingkat kesukaran soal pretest 

dan posttest terdapat pada tabel 3.11 dan 3.12. 
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Tabel 3.11  
Hasil Tingkat Kesukaran Soal Pretest 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 
 

Tabel 3.11 menunjukkan banyaknya soal adalah 23. Soal yang termasuk 

kategori mudah berjumlah 15 butir. Soal yang termasuk kategori sedang 

berjumlah 8 butir dan soal yang termasuk kategori sukar tidak ada.  

  

 

 

 

Soal Nomor Pilihan Ganda 
Mudah Sedang Sukar 

1 0,91 - - 
2 0,82 - - 
3 0,91 -  
4 - 0,45 - 
5 0,86 - - 
6 0,91 - - 
7 - 0,68 - 
8 0,82 - - 
9 0,77 - - 

10 0,77 - - 
11 - 0,45 - 
12 - 0,45 - 
13 0,82 - - 
14 - 0,55 - 
15 - 0,45 - 
16 0,77 - - 
17 0,91 - - 
18 0,86 - - 
19 - 0,55 - 
20 0,91 - - 
21 - 0,68 - 
22 0,86 - - 
23 0,86 - - 

Jumlah 15 8 0 
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Tabel 3.12 
Hasil Tingkat Kesukaran Soal Posttest 

 
 
 

Sumber: berdasarkan data yang telah diolah. 
 

Tabel 3.12 menunjukkan banyaknya soal adalah 24. Soal yang termasuk 

kategori mudah berjumlah 16 butir. Soal yang termasuk kategori sedang 

berjumlah 8 butir. Sedangkan soal yang termasuk kategori sukar tidak ada. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis 

deskriptif dan pengujian perbedaan rata-rata (uji t). Analisis deskriptif digunakan 

Soal Nomor Indeks Kesukaran Soal 
Mudah Sedang Sukar 

1 0,91 - - 
2 0,82 - - 
3 0,91 - - 
4 - 0,45 - 
5 0,86 - - 
6 0,91 - - 
7 - 0,68 - 
8 0,82 - - 
9 0,77 - - 

10 0,77 - - 
11 - 0,45 - 
12 0,82 - - 
13 - 0,55 - 
14 - 0,45 - 
15 0,73 - - 
16 - 0,55 - 
17 0,77 - - 
18 0,91 - - 
19 0,86 - - 
20 0,91 - - 
21 - 0,68 - 
22 0,86 - - 
23 0,86 - - 
24 - 0,45 - 

Jumlah 16 8 0 
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untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti 

(Akdon Riduwan, 2010: 27). Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu rata-rata hitung (mean), pengukuran penyimpangan (range, standard 

deviation, dan variance ), nilai maksimum dan minimum, serta grafik garis 

(polygon).  

Data yang terkumpul dari hasi pretest dan posttest dilakukan pengujian 

perbedaan rata-rata. Pengujian perbedaan rata-rata memakai uji t yang dilakukan 

dengan bantuan SPSS 16 for windows. Uji t untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Van 

Hiele. 

 

 

 

 


