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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Adapun jenis peneliti ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu (Sugiyono, 

2012: 11-12). Penelitian ini diberikan perlakuan berupa Metode Resitasi 

dengan Menggunakan Lembar Kerja Siswa di kelas VII SMP Muhammadiyah 

4 Palembang. 

 

B. Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan Posttest-Only Control Design. Adapun pola dari Posttest-Only 

Control Design dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3. Posttest-Only Control Design 

Kelompok Treatment Posttest 

Eksperimen X T1 

Kontrol  T2 

(Sugiyono, 2012: 12) 

Keterangan: 

T1 : Nilai Posttest Kelompok Eksperimen 

T2 : Nilai Posttest Kelompok Kontrol 

X : Perlakuan berupa Metode Resitasi dengan Menggunakan Lembar Kerja 

Siswa 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen (Posstest-Only Control Design) yaitu suatu metode yang terdapat 2 

kelompok yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Pada 

kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan metode resitasi 

dengan menggunakan lembar kerja siswa dan kelas kontrol diberi perlakuan 

dengan menggunakan metode konvensional kemudian dua kelompok tersebut 

diberi posttest untruk mengetahui hasil akhir antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat, sedangkan variabel terikat 

adalah variabel dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas (Sugiyono, 2012: 61). 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas : Metode Resitasi dengan Menggunakan Lembar Kerja 

Siswa 

2. Variabel terikat : Hasil Belajar Matematika Siswa 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode resitasi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru 

memberikan tugas kepada siswa agar siswa tersebut melakukan kegiatan 

belajar, dengan mula-mula diberikan materi terlebih dahulu setelah selesai 
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siswa diberikan tugas secara invidu atau kelompok dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah siswa tersebut sudah mengerti tentang materi yang telah 

diberikan. 

2. Lembar kerja siswa adalah salah satu sarana untuk membantu dan 

mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan berbentuk 

interaksi yang efektif antara siswa dengan guru, sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam peningkatan pemahaman dan 

pencapaian hasil belajar yang ditempuh. 

3. Hasil belajar matematika siswa adalah hasil belajar matematika siswa yang 

dilihat dari hasil nilai atau angka dari posttest (tes akhir) yang diberikan soal 

tersebut berbentuk essai sebanyak lima soal yang dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar ranah kognitif dengan aspek pemahaman dan penerapan. 

4. Metode konvensional adalah metode pembelajaran berpusat pada guru, guru 

kurang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga menjadikan 

siswa lebih banyak menunggu sajian guru dari pada mencari dan 

menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan. Selain itu 

menjadikan siswa berperan pasif ketika proses belajar mengajar berlangsung 

dan siswa cenderung menerima keputusan guru dalam pengajaran yang 

diberikan oleh guru.  
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2010: 

173). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 4 Palembang tahun ajaran 2014/2015 yang tercatat 90 

siswa yang terdiri dari 43 siswa laki-laki dan 47 siswa perempuan. 

Tabel 4. Populasi Penelitian SMP Muhammadiyah 4 Palembang 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 VII.A 14 16 30 

2 VII.B 15 16 31 

3 VII.C 14 15 29 

Jumlah  90 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 118). Teknik pengambilan sampel 

dikelompokkan menjadi dua yaitu, Probality Sampling dan Nonprobality 

Sampling. Probality Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2012: 120). Teknik ini meliputi, 

Cluster random sampling, proportionate stratified random sampling, 

disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling 

(sampling menurut daerah). Dalam penelitian ini akan menggunakan 

Probality Sampling jenis Cluster Random Sampling. Alasan peneliti 

menggunakan teknik sampling ini adalah karena memungkinkan setiap 

cluster mempunyai peluang yang sama terambil dan setiap item dalam 

populasi mempunyai peluang yang sama dimasukkan sebagai sample. 
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Peneliti mengambil sampel 2 kelas dari 3 kelas yang ada, kelas VII.A 

sebagai kelas eksperimen yang diajarkan dengan metode resitasi dengan 

menggunakan lembar kerja siswa dan kelas VII.C sebagai kelas kontrol 

menggunakan metode konvensional. Dalam hal menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan pada beberapa pertimbangan dari 

guru mata pelajaran matematika yang bersangkutan. 

Tabel 5. Sampel Penelitian SMP Muhammadiyah 4 Palembang 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 VII.A 14 16 30 

2 VII.C 14 15 29 

Jumlah  59 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a) menentukan sampel penelitian dan menentukan kelas yang akan 

mendapatkan treatment dan yang tidak (kelas kontrol dan kelas 

eksperimen) 

b) Menyusun bahan ajar, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Kerja Siswa (LKS), soal tes akhir (posttest) dan kunci jawaban 

2. Tahap Pelaksanaan   

a) pada pembelajaran, memberikan perlakuan berupa pembelajaran pada 

kedua kelas. Kelas eksperimen diterapkan pembelajaran menggunakan 

metode resitasi dengan menggunakan lembar kerja siswa, sedangkan 

pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran menggunakan metode 

konvensional 

b) kedua kelompok diberi tes akhir (posttest) pada akhir pembelajaran 
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3. Tahap Akhir 

a) Memberikan skor pada lembar jawaban masing-masing siswa   

b) Menghitung skor rata-rata posttest yang diperoleh siswa 

c) Melaporkan hasil penelitian dan pembahasannya kepada dosen 

pembimbing 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk 

memperoleh data-data empiris yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan 

penelitian. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data disebut 

dengan instrumen penelitian. Pada penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan 

di atas bahwa tujuan penelitian adalah mengetahui hasil belajar matematika 

siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan metode resitasi dengan 

menggunakan lembar kerja siswa, maka instrumen penelitian yang digunakan 

untuk mengukur hasil belajar matematika siswa adalah tes. 

Tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu 

ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang 

berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan 

oleh testee, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran 

tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi 

testee, nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh 

testee lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu (Sudijono, 2009: 

67). Instrumen tes dalam penelitian ini berupa tes tertulis. Tes tertulis adalah 
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jenis tes dimana tester dalan mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya 

dilakukan secara tertulis dan testee memberikan jawabannya juga secara 

tertulis (Sudijono, 2009: 75). Tes tertulis ini berupa soal-soal berbentuk uraian 

yang berkaitan dengan mata pelajaran tesebut.  

 

H. Teknik Analisis Data  

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dan untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan dari data yang diperoleh melalui posttest 

dianalisis dengan menggunakan rumus uji normalitas data, uji homogenitas 

data dan uji hipotesis. 

1. Uji Normalitas                                                

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data kedua 

kelompok berdiistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas 

menggunakan rumus kemiringan, yaitu : 

            
         

 
                                                   (Sudjana, 2005: 109) 

Keterangan: 

      = rata-rata 

    = modus 

      = simpangan baku 

Kedua sampel dikatakan berdistribusi normal jika (-1<Kemiringan<1). 

2.  Uji Homogenitas  

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 
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homogen. Penguji varians dapat dilakukan dengan cara uji F dengan 

hipotesis: 

H0 : σ1
2
 = σ2

2
 ( varians data homogen) 

Ha : σ1
2
 ≠ σ2

2
 ( varians data tidak homogen) 

Keterangan: 

σ1
2
 = varians kelas eksperimen 

σ2
2
 = varians kelas kontrol 

Rumus uji F, yaitu: 

        
                

                
                                                  (Sudjana, 2005: 250) 

Kriteria pengujian tolak H0 jika Fhitung ≥ F1/2 (nb-1), (nk-1) dengan taraf nyata 5% 

dan dk pembilang = (nb-1) dan dk penyebut = (nk-1). 

Keterangan: 

nb = banyaknya data  yang variansnya lebih besar  

nk = banyaknya data yang variansnya lebih kecil 

3.  Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan maka perlu diuji 

menggunakan uji statistik. Dalam penelitian ini uji hipotesis yang akan diuji 

adalah bagaimana pengaruh penerapan metode resitasi dengan 

menggunakan lembar kerja siswa terhadap hasil belajar matematika siswa di 

kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Palembang dengan menggunakan teknik 

t-test untuk dua sampel besar yang satu sama lain tidak mempunyai 

hubungan. Adapun rumusnya sebagai berikut. 

  
      

       
                                                                     (Sudijono, 2011: 347) 
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Keterangan: 

  = uji t 

   = rata-rata posttest kelas eksperimen 

   = rata-rata posttest kelas kontrol 

        = standard error dari rata-rata posttest kelas eksperimen dan rata-

rata posttest kelas kontrol. 

Rumus Deviasi Standar: 

   =     
     

 
   

    

 
 
 

                                                (Sudijono, 2011: 347) 

Rumus Standard Error: 

    
  

      
                                                       (Sudijono, 2011: 347)      

Rumus Standard Error Perbedaan Mean kelas eksprimen dan kelas kontrol: 

        
       

      
                                (Sudijono, 2011: 347)                   

Hipotesis pengujiannya sebagai berikut: 

Hipotesis Deskriptif: 

H0 : Tidak ada Pengaruh Penerapan Metode Resitasi dengan Menggunakan 

Lembar Kerja Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di 

Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Palembang. 

Ha : Ada Pengaruh Penerapan Metode Resitasi dengan Menggunakan 

Lembar Kerja Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di 

Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Palembang. 

Hipotesis Statistik: 

H0 : μ1   μ2   =  rata-rata posttest  kelas eksperimen kurang dari atau sama  

dengan  rata-rata kelas kontrol. 
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Ha : μ1   μ2  =  rata-rata posttest kelas eksperimen lebih dari rata-rata kelas 

kontrol. 

Keterangan: 

Μ1 = rata-rata posttest kelas eksperimen 

Μ2 = rata-rata posttest kelas kontrol 

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

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

signifikan   = 5%. 

 


