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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian  

1. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

ialah pendekatan yang didalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun 

kelapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya 

mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data 

numerik.52 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif karena karakteristik dari penelitian yang dilakukkan sesuai dengan ciri-

ciri penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesis dari data-data yang telah 

dikumpulkan sesuai dengan teori dan konsep sebelumnya. 

2. Jenis penelitian  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan metode quasi 

eksperimen (eksperimen semu). Metode quasi eksperimen adalah suatu prosedur 

penelitian yang diajukan untuk mengetahui pengaruh kondisi yang sengaja 

diadakan terhadap suatu situasi, kegiatan atau tingkah laku individu atau kelompok 

individu.53 Pada penelitian quisi eksperimen menggunakan kelompok kontrol 

sebagai kelompok pembanding terhadap kelompok ekperimen.54 Sedangakan 

bentuk desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest only 

control group design. 

 Dalam model desain posttest only control group design rancangan penelitian 

yang dilaksanakan hanya menggunakan posttest atau test akhir yang hasilnya akan 

dianalisis untuk mengetahui keberhasilan penelitian.55 Dan untuk kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol memiliki karakteristik yang sama atau 

                                                           
52 Lukas S. Musianto, Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif 

dalam Metode Penelitian, dalam Jurnal Manajemen & Kewirausahaan 4, no. 2, (2002): 125 
53 Zulmiyetri,dkk, Penulisan Karya Ilmiah Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana: 2019), hal. 104 
54Wiwien Dinar Pratisti & Susatyo Yuwono, Psikologi Eksperiment, (Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, 2018), hal. 87 
55 I Putu Ade Andre P & I Gusti Agung Ngaruh T. J, Panduan penelitian Eksperimen Beserta 

Analisis Statistik dengan SPSS, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 10 
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homogen karena diambil atau dibentuk secara acak (randam) dari populasi yang 

homogen pula, artinya tidak ada kelas unggulan serta kurikulum yang diberikan 

juga sama. Kemudian kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran learning cycle 7E berbantuan 

media pembelajaran ICT, sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran sederhana yaitu kooperatif learning STAD. 

Rancangan penelitian tersebut digambarkan sebagai berikut. 

 
Kelompok Perlakuan Post test   

Y Eksperimen X T 

Kontrol O T 

 

Keterangan: 

X = Perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Larning Cycle 7E  

berbantuan media ICT 

O = Perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Model 

pembelajaran sederhana yaitu kooperatif learning STAD 

T = Test akhir pada kelompok eksperimen dan kontrol 

Y = Kemampuan pemecahan masalah  

B. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).56 Variabel bebas (X) 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran learning cycle 7E berbantuan 

media pembelajaran ICT. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas.57 Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

                                                           
56 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 61 
57 Ibid., hal. 81 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.58 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas IX MTs Al Hidayat Ginuk Karas Magetan tahun ajaran 

2020/2021 yang terdiri dari 3 kelas dengan total siswa sebanyak 79 siswa. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.59 Adapun sampel pada penelitian ini adalah kelas IX B dengan model 

pembelajaran learning cycle 7E  berbantuan media ICT sebagai kelas eksperimen 

dan kelas IX C dengan model pembelajaran kooperatif learning STAD sebagai 

kelas kontrol. Untuk kelas IX B berjumlah 22 siswa dan kelas IX C berjumlah 23 

siswa. 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil 

sampel yang representatif dari populasi.60 Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan menggunakan 

simple random sampling. Teknik simple random sampling atau sampel acak 

sederhana adalah suatu proses sampling yang dilakukan sedemikian rupa sehingga 

setiap satuan sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama 

untuk dipilih kedalam sampel.61 

D. Kisi-kisi Instrumen 

Di bawah ini adalah tes kemampuan pemecahan masalah materi bangun ruang 

sisi lengkung kelas IX. 

                                                           
58 Muslich Anshori & Sri Iswati, Buku Ajar: Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Surabaya: 

UNAIR (AUP), 2009), hal. 92 
59 Ibid., hal. 93 
60 Dominikus Dolet Unaradjan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Universitas Katolik 

Indonesia Atma Jaya, 2019), hal. 113 
61 Umrati & Hengki Wijaya, Analisis Data Kuantitatif Teori Konsep Dalam Penelitian 

Pendidikian. (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hal. 54. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Tes 

Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

3.7 Membuat 

generalisasi luas 

permukaan dan 

volume berbagai 

bangun ruang sisi 

lengkung (tabung, 

kerucut dan bola) 

3.7.1 Menentukan 

nilai tinggi 

suatu tabung 

dengan konsep 

luas 

permukaan 

tabung 

Diberikan soal 

mengenai bangun 

ruang sisi 

lengkung yaitu 

tabung, siswa 

diminta untuk 

mencari tinggi 

suatu tabung jika 

diketahui 

diameter alas dan 

luas permukaan 

tabung. 

 

Uraian 1 

3.7.2 Menentukan 

nilai luas 

permukaan 

kerucut. 

Diberikan soal 

mengenai bangun 

ruang sisi 

lengkung yaitu 

kerucut, siswa 

diminta untuk 

mencari luas 

permukaan 

kerucut jika 

diketahui 

diameter dan 

selimut kerucut. 

 

Uraian 2 

4.7 Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

lengkung (tabung, 

kerucut dan bola), 

serta gabungan dari 

beberapa bangun 

ruang sisi lengkung 

4.7.1 Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual 

yang berkaitan 

dengan volume 

suatu tabung 

 

Di berikan 

permasalahan 

kontekstual siswa 

diminta untuk 

mencari volume 

air dalam suatu 

tabung jika 

diketahui 

diameter tabung 

dan bola beserta 

tinggi suatu 

tabung. 

 

Uraian 3 

4.7.2 Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual 

yang berkaitan 

dengan volume 

suatu bola 

Diberikan 

permasalahan 

kontekstual, 

siswa diminta 

untuk mencari 

volume bola 

minimal dan 

Uraian 4 
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maksimal, jika 

diketahui keliling 

bola. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode 

pengambilan data oleh peneliti dan untuk menganalisa hasil penelitian yang 

dilakukkan pada langkah penelitian selanjutnya.62 Dalam penelitian ini instrumen 

yang digunakan untuk mengukur pengaruh model pembelajaran learning cycle 7E 

berbantuan ICT terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik adalah tes 

tertulis (Essay). Tes yang digunakan berupa soal dalam bentuk uraian untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik.  

Adapun pemberian skor pemecahan masalah dengan jumlah soal yang 

direncanakan dalam pemberian tes berjumlah 4 soal dengan skor tertinggi sebesar 

100 dan skor minimum yaitu 0, adanya acuan pemberian skor memudahkan peneliti 

menilai kemampuan pemecahan masalah pada materi bangun ruang sisi lengkung. 

Pedoman penskoran tes kemampuan pemecahan masalah disajikan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.2 Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Aspek yang diamati Skor Keterangan 

Memahami masalah 0 Tidak menyebutkan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan tapi kurang tepat. 

2 Menyebutkan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dengan tepat. 

Merencanakan 

penyelesaian 

0 Tidak merencanakan penyelesaian 

masalah sama sekali. 

1 Merencanakan penyelesaian dengan 

menuliskan rumus saja. 

2 Merencanakan penyelesaian dengan 

menuliskan rumus dan langkah-langkah 

awal dalam penyelesaian tetapi kurang 

tepat. 

3 Merencanakan penyelesaian dengan 

menuliskan rumus dan langkah-langkah 

                                                           
62 Dhian Tyas Untari, Buku Ajar Metodologi Penelitian: Penelitian Kontemporer Bidang 

Ekonomi dan Bisnis, (Banyu Mas: C.V Pena Persada, 2018), hal. 40 
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awal dalam penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

Melaksanakan rencana 0 Tidak ada jawaban sama sekali 

1 Melaksanakan rencana dengan 

menuliskan jawaban tetapi jawaban salah 

atau hanya sebagian kecil jawaban benar 

2 Melaksanakaan rencana dengan 

menuliskan jawaban setengah atau 

sebagian jawaban benar 

3 Melaksanakaan rencana dengan 

menuliskan jawaban dengan lengkap dan 

benar 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

0 Tidak menuliskan kesimpulan 

1 Menafsirkan hasil yang diperoleh dengan 

membuat kesimpulan tetapi kurang tepat 

2 Menafsirkan hasil yang diperoleh dengan 

membuat kesimpulan secara tepat 

 

Adapun perhitungan nilai akhir adalah sebagai berikut: 

𝑁 =
Skor perolehan

Skor maksimal
× 100 

Dengan N sebagai nilai akhir  

Nilai kemampuan pemecahan masalah yang diperoleh dari perhitungan 

kemudian dikategorikan sesuai dengan tabel berikut ini.63 

Tabel 3.3 Kategori Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Nilai Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa 

Kategori Kemampuan Pemecahan Masalah 

Siswa 

81-100 

61-80 

41-60 

0-40 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

 

                                                           
63 Yurika Mariani & Ely Susanti, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Menggunakan Model Pembelajaran MEA (Means Ends Analysis), dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Matematika 1, no.1 (2019): 18. 
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F. Data dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi 

atau keterangan baik kualitatif atau kuantitatif yang menujukkan fakta.64 Data 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung 

dari sumbernya. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil tes siswa, 

sedangkan sumber data yang peneliti ambil adalah 2 kelas IX di MTs Al 

Hidayat Ginuk Karas Magetan yaitu kelas IX B dan IX C 

2. Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber pertama.65 Dalam penelitian ini yang termasuk data 

sukunder adalah dokumentasi. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan sejumlah data dan informasi yang diperlukan 

dalam suatu penelitian dengan mengunakan pengukuran.66 Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.67 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data berupa nama 

peserta didik kelas IX MTs Al Hidayat Ginuk Karas Magetan yang menjadi anggota 

sampel. Metode dokumentasi juga akan digunakan untuk mendokumentasikan 

kegiatan pembelajaran dalam bentuk foto untuk memperkuat hasil penelitian. 

 

 

 

                                                           
64 Victorianus Aries Siswanto, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012), hal. 54 
65 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 137 
66 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 63 
67 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.., 

hal. 32 
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2. Teknik tes  

Tes merupakan sejumlah butir soal atau tugas yang harus dikerjakan oleh 

responden secara jujur untuk mengukur suatu aspek pada individu.68 Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis berbentuk 4 soal uraian untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi bangun ruang 

sisi lengkung. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah 

informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan 

berguna untuk solusi satu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan 

penelitian.69 Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Coba Instrumen Tes 

Sebelum instrumen tes digunakan dalam suatu penelitian, terdapat beberapa 

tahapan yang perlu dilakukan yaitu pembuatan kisi-kisi instrumen dan uji coba 

instrumen. Instrumen tersebut diuji cobakan kepada peserta didik dengan tujuan 

untuk mengetahui validitas, reliabilitas butir soal melalui kegiatan analisis uji coba. 

Dibawah ini adalah analisis-analisis yang digunakan untuk mengetahui layak atau 

tidaknya instrumen di gunakan dalam penelitian. 

a. Uji Validitas 

Validasi instrumen dilakukkan untuk uji kelayakan instrumen yang akan 

dilakukkan dalam suatu penelitian. Validasi instrumen dilakukkan oleh tiga dosen 

Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Uji 

validitas instrumen kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji validitas isi dan uji validitas konstruk yaitu sebagai 

berikut: 

 

                                                           
68 Adhi Kusumastuti, dkk, Metode Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Depublish, 2020), 

hal, 62 
69 Ismail Nurdin & Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat 

Cendekia, 2019), hal. 203. 
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1) Uji Validitas isi 

Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi  

(konsep) yang harus diukur.70 Dalam penelitian ini uji validitas isi memakai 

tiga validator untuk memvalidasi instrumen yang dilakukan oleh dua orang 

dosen dan satu orang pembimbing ahli di bidang pendidikan matematika. 

Dalam penelitian ini langkah yang akan digunakan untuk memvalidasi 

adalah peneliti akan meminta para ahli untuk menilai apakah kisi-kisi tentang 

instrumen pemecahan masalah tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi kisi-

kisi telah mewakili semua isi yang akan diukur. Jika instrumen tersebut  sudah 

divalidasi maka instrumen soal akan disebarkan dan diujikan  kepada 

responden yang akan diteliti. 

2) Uji Validitas Konstruk 

Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, validitas konstuk adalah 

validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur 

pengertian suatu konsep yang diukurnya.71 Untuk menguji kevaliditasan 

intrumen ini digunakan teknik korelasi product moment, yaitu: 

 

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − ∑ 𝑋(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2

][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)
2

]

 

Yang mana harga 𝑟𝑥𝑦 menunjukkan identitas korelasi antara variabel X dan 

Y, dua variabel yang dikorelasikan.  

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

𝑋  = Skor perolehan butir tes tertentu 

𝑌  = Skor total 

                                                           
70 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif.., hal, 46. 
71 Ibid..., hal. 47. 
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𝑁  = Jumlah siswa 

Untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan manual, digunakan bantuan 

SPSS 16.0 untuk menghitung uji validitasnya. Instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat yaitu jika nilai 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan sebaliknya jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka instrument tidak valid, 

nilai r dengan taraf signifikansi 5%. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat dikatakan reliabilitas apabila suatu instrumen dapat 

digunakan atau dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu sejauh 

mana suatu instrument dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang tetap dan 

tidak berubah walaupun dditeskan dalam situasi yang berbeda-beda.72 Pengukuran 

reliabilitas dapat dilakukkan dengan rumus sebagai berikut. 

 

𝑅 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏2

∑ 𝑡2
) 

Keterangan: 

R = Nilai Reliabilitas  

K = Banyaknya Butir Soal 

∑ 𝜎𝑏2 = Total Varian Butir 

∑ 𝑡2 = Varian total  

Untuk melihat reliabilitasnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Tabel Interpretasi Reliabel 

Besarnya Nilai r Interpretasi 

1,00 > 𝑥 ≥ 0,81 

0,80 > 𝑥 ≥ 0,61 

0,60 > 𝑥 ≥ 0,41 

0,40 > 𝑥 ≥ 0,21 

𝑥 ≥ 0,20 

Sangat Reliabel 

Reliabel 

Cukup Reliabel 

Rendah 

Kurang Reliabel 

                                                           
72 Ayu Faradillah, dkk, Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Matematika Dengan Diskusi dan 

Simulasi, Jakarta: Uhamka Press, 2020), hal. 87. 



49 
 

Dalam penelitian ini perhitungan reliabilitas menggunakan SPSS 16.0 dengan 

kriteria pengujian yang digunakan dengan db = N-1 dan taraf signifikansi 5 % yaitu: 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka instrumen reliabel 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka instrumen tidak reliabel. 

2. Pengujian Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan 

memiliki distribusi normal atau tidak normal sehingga pemilihan statistik dapat 

dilakukkan dengan tepat.73 Dalam penelitian ini untuk menguji kenormalitasan data 

menggunakan Uji Lilliefors. Pada metode  Uji Lilliefors, setiap data X, diubah 

menjadi bilangan baku 𝑍1 dengan tranformasi: 

𝑍1 =
𝑋1�̅�

𝑠
 

 

Dengan  �̅� =
∑ 𝑋1

𝑛
 dan 𝑆 = √

∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
 

Keterangan:  

𝑥𝑖= Skor Responden 

�̅�= Rata-rata 

𝑛= Jumlah Responden 

Statistik uji untuk metode ini adalah: 

L = 𝑀𝑎𝑘𝑠|𝐹(𝑧𝑖) − 𝑆(𝑧𝑖)| 

Dengan: 

𝐹(𝑧𝑖): 𝑃(𝑍 ≤ 𝑧𝑖): 𝑍~𝑁(0,1); 

𝑆(𝑧𝑖): Proporsi cacah 𝑍 ≤ 𝑧𝑖terhadap seluruh z 

Sebagai daerah kritis untuk uji ini adalah: 

                                                           
73 Ismail Nurdin & Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial.., hal. 203 
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DK: {LI𝐿 > 𝐿𝑞:𝑛} dengan n adalah ukuran sampel dengan hipotesis: 

𝐻𝑎: Data mengikuti sebaran normal 

𝐻0: Data tidak mengikuti sebaran normal 

Kesimpulan:  

Jika 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝐻𝑎Diterima. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam uji ini adalah 

1) Mengurutkan data 

2) Menentukan fekuensi masing-masing data 

3) Menentukan frekuensi komulatif 

4) Menentukan nilai 𝑍𝑖 

5) Menentukan nila  𝐹(𝑍𝑖) dengan menggunakan tabel z 

6) Menentukan 𝑆(𝑍𝑖) dengan 𝑆(𝑍𝑖) = 
𝑓𝑘𝑢𝑚

𝑛
 

7) Menentukan nilai 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

8) Menentukan nilai 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  𝐿𝑎,𝑛 

9) Membandingkan 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dan 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, serta membuat kesimpulan jika 

𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima.74 

Untuk memudahkan dalam penyelesaian perhitungan, peneliti menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS 16.0 dengan kriteria pengujian: 

1) Nilai Sig. atau signifikan atau nilai probabilitas < 0,05, maka data tidak 

berdistribusi normal 

2) Nilai Sig. atau signifikan atau nilai probabilitas > 0,05, maka data berdistribusi 

normal 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah uji prasyarat yang digunakan untuk uji statistik 

inferensia. Uji ini dilakukan untuk mengetahui jenis data yang akan diuji 

                                                           
74 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian,  (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 360.   
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mempunyai varians yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas digunakan 

metode Bartlet dengan prosedur: 

1) Hipotesis 

𝐻0 = 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 = ⋯ = 𝜎𝑛

2 

𝐻1= Bukan 𝐻0 

2) Statistika Uji 

Menghitung Varians gabungan dengan rumus: 

𝑠2
𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 =

∑ 𝑑𝑏(𝑠2)

∑ 𝑑𝑏
 

Menghitung nilai satuan Burtlett dengan rumus: 

𝐵 = (𝐿𝑜𝑔 𝑠2
𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 ) ∑ 𝑑𝑏  

Menghitung nilai satuan 𝑥2dengan rumus: 

𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = (𝐼𝑛 10)( 𝐵 − (𝐿𝑜𝑔 𝑠2

𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 ) ∑ 𝑑𝑏)  

3) Pada tabel 𝑥2 lihat nilai kritis dengan terlebih dahulu menetapkan taraf 

signifikan 𝛼 dan db 

4) Kriteria uji: tolak  𝐻0 jika 𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

5) Kesimpulan 

 𝐻0 diterima berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, 𝐻0 

ditolak berarti sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.75 

Untuk memudahkan dalam penyelesaian perhitungan, maka peneliti 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 16.0 dengan kriteria pengujian: 

1) Nilai Sig. atau signifikan atau nilai probabilitas < 0,05, maka data dari 

populasi yang mempunyai varian tidak sama/tidak homogen. 

2) Nilai Sig. atau signifikan atau nilai probabilitas > 0,05, maka data dari 

populasi yang mempunyai varian sama/ homogen. 

3. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

                                                           
75 Tri Hidayati, Ita handayani & Ines Heidiani I, Statistika Dasar Panduan Bagi Dosen dan 

Mahasiswa, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2019), hal. 83-84. 
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sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.76 Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya 

ingin mendiskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini akan memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan 

mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, 

standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Statistik deskriptif 

menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji 

statistik deskriptif tersebut dilakukkan dengan program SPSS 16.0. 

4. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukkan pengujian prasyarat analisis data dan data telah 

dikatagorikan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah 

melakukkan pengujian hipotesis. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

learning cycle 7E berbantuan ICT terhadap kemampuan pemecahan masalah 

bangun ruang sisi lengkung, peneliti menggunakan uji-t. Teknik t-test (disebut juga 

t-score, t-ratio, t-tecnique, student-t) adalah teknik statistik yang dipergunakan 

untuk menguji signifikansi perbedaan 2 buah mean yang berasal dari dua buah 

distribusi.77 Adapun t-test yang digunakan adalah sebagai berikut:78 

 

𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 =  
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

√[
𝑆𝐷1

2

𝑁1 − 1
] + [

𝑆𝐷2
2

𝑁2 − 1
]

 

 

𝑋1
̅̅ ̅ =

∑ 𝑋1

𝑁1
 

                                                           
76 Muhammad Yusuf & Lukman Daris, Analisis Data Penelitian, (Bogor: IPB Press, 2019), 

hal. 86. 
77 Tulus Winarsuna, Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan, (Malang: 

Universitas  Muhammadiyah Malang, 2017), hal. 75 
78 Ibid, hal. 75-76 



53 
 

𝑋2
̅̅ ̅ =

∑ 𝑋2

𝑁2
 

𝑆𝐷1
2 =

𝑆𝑋1

𝑁1
− (𝑋1

̅̅ ̅2
) 

𝑆𝐷2
2 =

𝑆𝑋2

𝑁2
− (𝑋2

̅̅ ̅̅̅2
) 

Keterangan: 

𝑋1
̅̅ ̅ = Mean pada distribusi kelas eksperimen 

𝑋2
̅̅ ̅= Mean pada distribusi kelas kontrol 

𝑆𝐷1
2= Nilai varians pada distribusi kelas eksperimen 

𝑆𝐷2
2= Nilai varians pada distribusi kelas kontrol 

𝑁1=  Jumlah individu pada kelas eksperimen 

𝑁2= Jumlah individu pada kelas kontrol 

Untuk derajat kebebasan dari tes signifikansi t-test adalah 𝑁1 + 𝑁2 − 2, dengan 

taraf signifikan 5%. Kriteria pengujian 𝐻1 diterima jika t-test lebih besar dari pada 

t-tabel, berarti 𝐻0 ditolak. Begitu juga sebaliknya 𝐻0 diterima jika t-test lebih kecil 

dari pada t-tabel, berarti 𝐻1 ditolak. 

Untuk memudahkan dalam penghitungan dan analisisnya, penelitian ini 

menggunakan program SPSS 16.0. 

 


