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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
53

 

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

berupa angka, data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan 

dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka 

tersebut.
54

 Dengan demikian, penelitian kuantitatif ini menggunakan 

angka, dimulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta hasil yang 

diperoleh. 

Penelitian kuantitatif digunakan peneliti untuk mengetahui 

hubungan antara tiga variabel dalam penelitian ini yaitu variabel model 
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pembelajaran treffinger berbantuan LKS, variabel motivasi belajar, dan 

variabel hasil belajar matematika siswa kelas X SMAN 1 Campurdarat.  

2. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.
55

 Sofiyan menyebutkan 

bahwa penelitian dengan menggunakan metode eksperimen dalam 

pemecahan masalahnya adalah dengan cara mengungkap hubungan sebab 

akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan yang cermat.
56

  

Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk menguji satu variabel atau 

lebih terhadap variabel lain. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen 

karena penelitian ini berusaha mendalami seberapa besar pengaruh 

penggunaan model pemebelajaran treffinger berbantuan LKS dan 

motivasi belajar secara integrasi terhadap hasil belajar matematika siswa 

pada kelas eksperimen yang diberi perlakuan (treatment) kemudian diberi 

post test dibandingkan dengan hasil belajar siswa dari kelas kontrol yang 

tidak diberi perlakuan. 

Berdasarkan beberapa jenis desain eksperimen yang ada, peneliti 

menggunakan Quasi Experimental Desaign, desain ini mempunyai 

kelompok kontrol akan tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 
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mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen.
57

  

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian.
58

 Menurut Sugiyono variabel adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.
59

  

Ada tiga variabel yang tercangkup dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang 

memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat.
60

 Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran treffinger berbantuan LKS yang 

kemudian dalam penelitian ini dinamakan sebagai variabel (X1).  

2. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat 

dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. 

Variabel tersebut juga sebagai variabel independen ke dua.
61

 Variabel 
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moderator juga sering disebut sebagai variabel bebas kedua.
62

 Yang 

menjadi variabel moderator dalam penelitian ini adalah motivasi belajar 

yang kemudian dalam penelitian ini dinamakan sebagai variabel (X2). 

3. Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.
63

 Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil 

belajar matematika siswa yang kemudian dalam penelitian ini 

dinamakan sebagai variabel (Y).  

 

C. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian, dengan kata lain keseluruhan unit atau individu dalam 

ruang lingkup yang akan diteliti.
64

 Menurut Sugiyono populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualititas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
65

 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 

MIA SMAN 1 Campurdarat tahun akademik 2016/2017 yang terdiri dari 

5 kelas. 
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2. Teknik Sampling Penelitian 

Seorang peneliti tidak harus meneliti populasi penelitian yang ada, 

namun bisa diambil sebagian sesuai dengan teknik pengambilan sampel 

(sampling) yang digunakan. Teknik sampling merupakan metode atau 

cara menentukan sampel atau besar sampel.
66

 Ada dua macam teknik 

pengambilan sampling dalam penelitian yang umum dilakukan yaitu: (1) 

probability sampling dan (2) nonprobability sampling. Probability 

sampling adalah teknik sampling untuk memberikan peluan yang sama 

pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Sedangkan, nonprobability sampling adalah teknik sampling yang tidak 

memberikan kesempatan (peluang) pada setiap anggota populasi untuk 

dijadikan anggota sampel.
67

 

Berdasarkan beberapa teknik sampling yang ada, sampel dalam 

penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik probability sampling 

dengan cluster random sampling. Cluster random sampling merupakan 

teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila 

objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.
68

 Dari lima kelas 

diambil dua kelas secara acak (menggunakan lot) dan terpilih kelas X 

MIA-2 dan X MIA-3. Dari dua kelas tersebut, kelas X MIA-2 dijadikan 

kelas kontrol dan kelas X MIA-3 sebagai kelas eksperimen. 
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3. Sampel Penelitian 

Sampel didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasi.
69

 Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang akan diteliti.
70

 Pengambilan sampel harus 

representative yakni harus sesuai dengan populasi yang diambil. Adapun 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas X MIA-3 sebagai 

kelas eksperimen yang berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 8 laki-laki 

dan 25 perempuan dan X MIA-2 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 31 

siswa yang terdiri dari 8 laki-laki dan 23 perempuan.  

 

D. Sumber Data dan Skala Pengukurannya 

1. Sumber Data 

Data adalah kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat 

dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik 

suatu kesimpulan.
71

 Data dapat dibedakan dengan cara memperolehnya. Ada 

dua jenis data dalam kelompok ini, yaitu:
72

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam 
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penelitian ini data primernya adalah siswa kelas X MIA-2 dan X MIA-3 

SMAN 1 Campurdarat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahannya. Dalam penelitian ini data 

sekundernya adalah guru dan dokumentasi. 

 

2. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif.
73

 

Skala pengukuran data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini terdapat beberapa skala data. Skala data tersebut diperoleh 

dari variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent) yang 

digunakan yaitu: 

a. Skala pengukuran data yang digunakan untuk model pembelajaran 

treffinger berbantuan LKS berupa skala nominal.  

b. Skala pengukuran data yang digunakan untuk motivasi belajar 

matematika siswa berupa skala interval dengan jenis skala likert yang 

dihasilkan dari penyebaran angket. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang 
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tentang fenomena sosial.
74

 Dari hasil data yang diperoleh dalam 

bentuk skala interval, data akan dirubah kebentuk skala ordinal. 

c. Skala pengukuran data yang digunakan untuk hasil belajar 

matematika siswa berupa skala rasio yang diperoleh dari nilai post-

test. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data terdapat bermacam-macam jenis metode, 

jenis metode yang digunakan dalam pengumpulan data disesuaikan dengan 

jenis penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif, maka untuk mendapat data-data yang berkaitan 

dengan fokus penelitian, peneliti menerapkan metode-metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes adalah suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai 

pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau 

dijawab oleh responden.
75

 Adapun tes yang digunakan adalah tes subyektif 

yang umumnya berbentuk essay. Tes ini dilakukan dengan cara menjawab 

soal essay. Kemudian lembar jawaban untuk dikoreksi dan dianalisis. Pada 

penelitian ini dilakukan satu kali tes pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu post-test. 
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2. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
76

Angket dalam penelitian ini digunakan 

sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana motivasi belajar siswa dalam 

pelajaran matematika. Motivasi di sini dibedakan menjadi 3 tingkatan 

yaitu: tinggi, sedang dan rendah. 

3. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung 

kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang 

kondisi objek penelitian tersebut.
77

 Dalam penelitian ini menggunakan tiga 

observasi yaitu observasi pada sekolah, guru, dan siswa. Observasi pada 

sekolah untuk mengetahui keadaan sekolah dan mengetahui kegiatan yang 

dilakukan guru dengan siswa, sedangkan observasi pada guru dan siswa 

untuk mengetahui  penggunaan model pembelajaran di kelas. Observasi ini 

menggunakan observasi terbuka, jadi peneliti berinteraksi langsung 

dengan siswa kelas X MIA-2 dan X MIA-3 SMAN 1 Campurdarat. 

4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 
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rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
78

 Peneliti akan melakukan 

pencatatan terhadap hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan 

fokus penelitian yang kemudian peneliti menyusunnya untuk keperluan 

analisis data. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat dignakan untuk 

memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari 

para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama.
79

 

1. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
80

 Dalam penelitian ini 

digunakan instrumen pengumpulan data, yaitu: 

a. Pedoman Tes  

Pedoman tes tertulis adalah alat bantu yang berupa soal-soal tes tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh nilai sebagai alat ukur penelitian. 

Pedoman tes dalam penelitian ini menggunakan Post Test, Tes akhir ini 

dilakukan setelah siswa pada kelas kontrol dan eksperimen 

melaksanakan pembelajaran materi yang telah ditentukan dengan 

perlakuaan yang berbeda.  
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b. Pedoman Angket 

Pedoman angket yaitu alat bantu yang digunakan peneliti berupa angket 

motivasi belajar yang digunakan untuk memperoleh nilai tingkat motivasi 

belajar siswa sebagai alat ukur penelitian 

c. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yaitu alat bantu yang digunakan peneliti ketika 

mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena yang diselidiki di lapangan. 

d. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi yaitu alat bantu yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data dan arsip dokumentasi maupun buku 

kepustakaan yang berkaitan dengan variabel. Dokumen berupa data 

siswa, data guru, dan berbagai aspek yang berkenaan dengan objek 

penelitian. 

 

2. Analisis Instrumen 

Instrumen yang telah disusun oleh peneliti digunakan untuk 

menghasilkan instrumen yang baik dan tepat digunakan dalam penelitian. Di 

bidang pendidikan dan tingkah laku, instrumen penelitian pada umumnya perlu 

mempunyai dua syarat penting, yaitu valid dan reliable.
81
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Setelah mendapat data hasil tes, langkah selanjutnya yaitu menguji 

validasi dan reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat.
82

  

Adapun untuk menguji kevalidan instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan validitas konstruk 

(construct validity). Untuk menguji validitas konstruk, maka dapat 

digunakan pendapat dari ahli (judgement expert). Dalam hal ini setelah 

instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan 

berdasarkan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan 

ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah 

disusun itu. Mungkin para ahli akan memberi pendapat: instrumen 

dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin 

dirombak total.
83

 Dalam validator ahlinya yaitu dosen IAIN 

Tulungagung dan guru SMAN 1 Campurdarat. 

Setelah pengujian konstruk dari ahli selesai, maka diteruskan uji 

coba instrumen. Uji coba ini dilakukan dengan menguji soal kepada 10 

siswa kelas X MIA SMAN 1 Campurdarat, siswa selain kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Setelah mendapat hasil tes uji coba maka 
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langkah selanjutnya dianalisis menggunakan teknik Pearson Product 

Moment, yaitu sebagai berikut:
84

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 −   𝑋 2
  𝑁 𝑌2 −   𝑌 2

 

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦   : Koefisien korelasi product moment 

𝑁  : jumlah subyek yang diteliti 

 𝑋𝑌 : jumlah dari perkalian X dan Y 

 𝑋      : jumlah X 

 𝑌  : jumlah Y 

 𝑋2  : jumlah dari X kuadrat 

  𝑋 2  : hasil dari jumlah X yang dikuadratkan 

 𝑌2  : jumlah dari Y kuadrat 

  𝑌 2  : hasil dari Y yang dikuadratkan 

 

Hasil perhitungan 𝑟𝑥𝑦  dibanding pada tabel kritis r product moment 

dengan taraf signifikansi 5%. Jika 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka item tersebut 

valid dan jika 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka item tersebut tidak valid. 

Untuk mempermudah perhitungan uji validitas maka peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS 22.0.  
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.
85

 Reliabel 

artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.
86

 Suatu instrumen yang 

sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang reliabel 

pula. Pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach sebagai berikut:
87

 

a. Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan 

𝜎𝑖
2 =

 𝑋𝑖
2 −

  𝑋𝑖 
2

𝑛
𝑛

 

b. Menentukan nilai varians total 

𝜎𝑡
2 =

 𝑋2 −
  𝑋 2

𝑛
𝑛

 

c. Menentukan reliabilitas instrumen 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

 𝜎𝑏
2

𝜎2
𝑡

  

Keterangan: 

𝑟11   : koefisien reliabilitas instrumen 

𝑘 : jumlah butir pertanyaan 

 𝜎𝑏
2 : jumlah varians butir 

𝜎2
𝑡  : varians total 
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𝑋              : nilai skor yang dipilih 

𝑛              : jumlah sampel 

 

Nilai tabel r product moment dk = N – 1. Kaidah keputusan: jika 

𝑟11 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti reliabel, jika 𝑟11 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti tidak reliabel. Selain 

dengan cara perhitungan manual di atas pengujian reliabilitas dapat diuji 

dengan menggunakan program  SPSS 22.0.  

 

G. Analisis Data 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
88

 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

dilakukan analisis data atau pengolahan data. Analisis data merupakan proses 

pengolahan, penyajian interpretasi dan data yang diperoleh dari lapangan, 

dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca 

dapat mengetahui hasil penelitian kita.
89
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Adapun langkah-langkah dalam analisis datanya sebagai berikut: 

1. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel penelitian berangkat dari kondisi yang sama atau homogen. Uji 

homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui kedua kelas sampel 

mempunyai varians yang homogen atau tidak. Prosedur yang digunakan 

untuk menguji homogenitas varians dalam kelompok adalah dengan 

menemukan harga Fmax(hitung). Adapun rumus untuk menentukan 

homogenitas data adalah:
90

  

𝐹𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑎𝑟. 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝑉𝑎𝑟. 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎
 

Varians  𝑆𝐷2 =
 𝑋2−

  𝑋  2

𝑁

(𝑁−1)
 

Hasil 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   dibandingkan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

maka H1 diterima, sehingga kelas yang diambil adalah kelas yang 

homogen, yang selanjutnya akan diberi perlakuan oleh peneliti. 

Uji homogenitas dalam penelitian ini selain menggunakan 

perhitungan manual, dilakukan dengan bantuan program SPSS 22.0 

dengan aturan: 

a. Nilai Sig. atau nilai probabilitas < 0,05 maka data dari populasi yang 

mempunyai varians tidak sama/ tidak homogen 

b. Nilai Sig. atau nilai probabilitas ≥ 0,05 maka data dari populasi yang 

mempunyai varians sama/homogen 
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2. Uji Normalitas 

Penggunaan statistik parametrik mensyaratkan bahwa data setiap 

variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal.
91

 Maka dari itu 

sebelum menguji hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data. Sebelum pengujian, peneliti menentukan hipotesisnya 

terlebih dahulu, yaitu: 

H0 = Data berdistribusi normal 

H1 = Data tidak berdistribusi normal 

Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan chi kuadrat 

adalah sebagai berikut:
92

 

a. Mencari skor terbesar dan terkecil 

b. Mencari nilai rentangan (R) 

c. Mencari banyaknya kelas (BK), 𝐵𝐾 = 1 + 3,3 log 𝑁 

d. Mencari nilai panjang kelas interval 𝑖 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝑅)

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘  𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 (𝐵𝐾)
 

e. Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

f. Mencari rata-rata (mean) dengan rumus: 𝑥 =
 𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑁
 

g. Mencari simpangan baku (standard deviation) 

𝑠 =  
 𝑁. 𝑓 .𝑥𝑖

2 −  𝑓𝑥𝑖 
2

𝑁.(𝑁−1)
  

h. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 

1) Menentukan batas kelas 

2) Mencari harga Z-score dari setiap batas kelas X dengan rumus: 
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 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠  𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 −𝑥 

𝑠
 

Keterangan: 

Z = bilangan baku 

x = rata-rata 

s = simpangan baku sampel 

3) Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal 

4) Mencari luas tiap kelas dengan cara mengurangkan angka-angka 0-Z 

i. Menghitung statistik chi-kuadrat dengan rumus sebagai berikut: 

𝑥2 =  
 𝑓0 − 𝑓𝑒 

2

𝑓𝑒

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan: 

𝑥2 = chi-kuadrat 

𝑓0 = frekuensi yang diperoleh 

𝑓𝑒  = frekuensi yang diharapkan 

j. Hasil 𝑥2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dibandingkan dengan 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Jika 𝑥2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 ditolak  

Jika 𝑥2
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 diterima 

 

 



65 
 

 
 

Selain menggunakan perhitungan manual, untuk mencari normalitas 

data menggunakan bantuan program SPSS 22.0. Dalam penelitian ini uji 

normalitas data dapat menggunakan uji chi-square, dengan kriteria 

pengujian yang diambil berdasarkan nilai probabilitas: 

a. Nilai probabilitas (Sig) ≥ 0,05 maka H0 diterima  

b. Nilai probabilitas (Sig) < 0,05 maka H0 ditolak 

 

3. Uji Hipotesis 

Anava dua jalur digunakan peneliti untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikatnya 

dan masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau lebih.
93

 Rancangan 

anava dua jalur seperti pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1 Rancangan Anava Dua Jalur 

Model 
Motivasi 

Tinggi Sedang Rendah 

Treffinger 

berbantan LKS 
……………… ……………… ……………… 

Ekspositori ……………… ……………… ……………… 
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Adapun langkah-langkah untuk menemukan harga F anava dua jalur 

adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis 

1) H0  :  Tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 

treffinger berbantuan LKS terhadap hasil belajar matematika siswa 

H1  :  Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran treffinger 

berbantuan LKS terhadap hasil belajar matematika siswa 

2) H0  :  Tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa 

H1  :  Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa 

3) H0  :  Tidak ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 

treffinger berbantuan LKS dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa 

H1  :  Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran treffinger 

berbantuan LKS dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa 
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b. Langkah-langkah untuk menemukan harga F anava dua jalur dapat 

dilakukan hal-hal sebagai berikut:
94

 

1) Menghitung jumlah kuadrat total (JKt), antar A (JKA), antar B 

(JKB), interaksi A x B (JKAB), dan dalam kelompok (JKd) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐽𝐾𝑡 =  𝑋𝑡
2 −

 𝑋𝑡 
2

𝑁
 

𝐽𝐾𝐴 =  
  XtA 1 

2

nA1
+

  XtA 2 
2

nA2
 − Sk 

𝐽𝐾𝐵 =  
  XtB 1 

2

nB1
+

  XtB 2 
2

nB2
+

  XtB 3 
2

nB3
 − Sk 

𝐽𝐾𝐴𝐵 =  
  XtAB  2

nAB
 − Sk − (𝐽𝐾𝐴 + 𝐽𝐾𝐵) 

𝐽𝐾𝑑 = 𝐽𝐾𝑡 − (𝐽𝐾𝐴 + 𝐽𝐾𝐵 + 𝐽𝐾𝐴𝐵) 

2) Menghitung derajat kebebasan total (dbt), antar A (dbA), antar B 

(dbB), interaksi A x B (dbAB) menggunakan rumus sebagai berikut: 

a) 𝑑𝑏𝑡 = 𝑁 − 1 

b) 𝑑𝑏𝐴 = 𝐾 − 1 

c) 𝑑𝑏𝐵 = 𝐾 − 1 

d) 𝑑𝑏𝐴𝐵 = 𝑑𝑏𝐴𝑑𝑏𝐵 

e) 𝑑𝑏𝑑 = 𝑑𝑏𝑡 − (𝑑𝑏𝐴 + 𝑑𝑏𝐵 + 𝑑𝑏𝐴𝐵) 

3) Menghitung rata-rata kuadrat antar A (RkA), antar B (RkB), 

interaksi    AxB (RkAB), dan dalam kelompok (Rkd) 
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𝑅𝑘𝑛 =
𝐽𝑘𝑛

𝑑𝑏𝑛
 

4) Menghitung rasio FA, FB, dan FAB 

𝐹𝑛 =
𝑅𝑘𝑛

𝑅𝑘𝑑
 

5) Melakukan uji signifikansi pada semua harga F 

Jika 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan db pembilang dan db penyebut yang 

telah diperoleh dalam perhitungan dan jika signifikansi ≤ 5% maka 

H1 diterima sehingga disimpulkan: 

a) Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran treffinger 

berbantuan LKS terhadap hasil belajar matematika siswa 

b) Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa 

c) Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran treffinger 

berbantuan LKS dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa 

Dengan menggunakan uji anava dua jalur ini, maka peneliti nantinya 

akan dapat menyimpulkan hasil penelitiannya dan dapat mengetahui hipotesis 

penelitian yang diajukan diterima atau ditolak. Selain menghitung dengan 

cara manual, peneliti juga menghitung menggunakan program SPSS 22.0. 
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H. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan penelitian yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian supaya 

penelitian yang dilakukan berjalan secara terstruktur sehingga hasil yang 

diperoleh sesuai dengan keinginan peneliti dan valid. Adapun tahapan 

penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Persiapan  

Persiapan yang dilakukan sebelum penelitian berlangsung adalah:  

a. Mengajukan judul penelitian kepada kajur Pendidikan Matematika  

b. Melakukan seminar proposal penelitian dengan dosen pembimbing  

c. Konsultasi dengan dosen pembimbing  

d. Observasi ke sekolah tempat penelitian  

e. Meminta surat permohonan izin penelitian dari kampus 

f. Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada sekolah  

2. Pelaksanaan penelitian  

a. Menyiapkan instrumen penelitian  

1) Soal-soal untuk validasi  

2) Angket motivasi untuk validasi 

3) Absensi siswa  

4) Daftar nilai ulangan/UAS/raport siswa  
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b. Melaksanakan pembelajaran di kelas eksperimen  

Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen, yaitu di 

kelas X MIA-3 dengan menggunakan model pembelajaran treffinger. 

Pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan sampai kompetensi dasar 

yang diambil peneliti selesai, yaitu pada materi perbandingan 

trigonometri 

c. Memberikan soal post test pada siswa yang menjadi sampel 

penelitian untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

d. Memberikan angket kepada siswa yang menjadi sampel penelitian 

untuk mengetahui motivasi belajar matematika siswa.  

3. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data oleh peneliti yaitu peneliti mengumpulkan semua 

data-data yang ada di lapangan yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti baik berupa dokumen, file ataupun lainnya. 

4. Analisis Data  

Analisis data yaitu tahapan di mana peneliti melakukan analisis dari data 

yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan 

tersebut, dianalisis menggunakan uji statistik anava dua jalur.  

5. Interpretasi  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diketahui 

interpretasi data yang dianalisis tersebut, maka hipotesis yang diajukan 

diterima atau ditolak.  
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6. Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan rangkuman hasil penelitian yang dapat diperoleh 

melalui tahap interpretasi data, sehingga dapat diambil kesimpulan:  

a. Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran treffinger 

berbantuan LKS terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X 

SMAN 1 Campurdarat 

b. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X SMAN 1 Campurdarat 

c. Apakah ada pengaruh antara penggunaan model pembelajaran 

treffinger berbantuan LKS dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas X SMAN 1 Campurdarat  

  



72 
 

 
 

 


