
 

 

  BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Peneltian 

Penelitian ini mengacu pada metode penelitian kuantitatif dengan jenis 

penelitian Quasi Eksperiment (eksperimen semu) yaitu menggunakan non-equivalent 

control group design. Penelitian ini melibatkan dua kelas yang diberikan perlakuan 

yang berbeda yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok 

eksperimen diajar dengan menggunakan model pembelajaran Realistic Mahematic 

Education (RME) sedangkan kelompok kontrol diajar dengan model pembelajaran 

langsung. Sebelum diberikan perlakuan, baik kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol diberi tes yaitu pretest. Maksud dari pemberian tes untuk 

mengetahui keadaan kelompok sebelum diberikan perlakuan. Kemudian setelah 

diberikan perlakuan yang berbeda, baik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

diberikan tes yaitu posttest, yang berfungsi untuk mengetahui keaadaan kelompok 

setelah diterapkan model pembelajaran RME.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di SMP Negeri 4 Bungku yang berada di Trans 

Lanona, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawei Tengah. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini telah dilakukan dengan detail rentang waktu sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
Juni 

2021 

Okt 

2021 

Nov 

2021 

Des 

2021 

Jan 

2022 

Feb 

2022 

Mei 

2022 

Juni 

2022 

1 
Pengajuan 

judul 

  
   

   

2 
Penyusunan 

Proposal 

  
   

   

3 
Seminar 

Proposal 

  
   

   

4 Revisi         

5 
Pengumpulan 

data 

        

6 
Analisis data 

dan hasil 

        

7 Skripsi         

 

Dimana: 

: Telah Terjadi 

  : Perkiraan 

3.3 Variabel dan Desain penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Adapun variabel dalam penelitan ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Realistic Mathematic Education 

RME merupakan model pembelajaran matematika yang berfokus kepada 

siswa, dimana matematika adalah kegiatan manusia dan harus dihubungkan 

secara nyata terhadap kondisi kehidupan sehari-hari siswa kepengalaman belajar 

yang terfokus pada hal-hal nyata. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah tingkat merupakan tingkat keberhasilan siswa saat 

mempelajari materi di sekolah, yang dinyatakan dengan skor yang diperoleh dari 

hasil tes pada beberapa materi pelajaran. 
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3.3.2 Desain penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan quasi experimental design model non-

equivalent control group design (Sugiyono, 2016). Berikut gambaran desain 

penelitiannya: 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

Dimana: 
O1 = Kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan 

O2 = Kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan 

O3 = Kelompok kontrol sebelum diberi perlakuan 

O4 = Kelompok kontrol stelah diberi perlakuan 

X = perlakuan (model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME)) 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah seluruh individu yang menjadi sumber pengaruh sampel, yang 

terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya 

(Sugioyo, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP 

Negeri 4 Bungku yang terdiri dari dua kelas.  

Tabel 3.2 Nilai Rata-rata Hasil Belajar Kelas VII SMP Negeri 4 Bungku 

Nomor Kelas Jumlah Rata-rata Hasil Belajar 

1. VII A 21 orang 35,58 
2. VII B 23 orang 37,73 

Jumlah 44 orang 36,66 

 

 

O1 

O4 

O2 

O3 

X 
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3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2017). Sampel yang diambil harus benar-benar mewakili keadaan populasi 

yang sebenarnya, maka untuk dapat memperoleh sampel yang cukup mewakili 

digunakan teknik Simpel Random Sampling. Adapun penggunaan teknik Simpel 

Random Sampling yaitu pada penentuan kelas kontrol dan kelas eksperimen, populasi 

diambil secara random untuk kemudian ditentukan kelas mana yang akan menjadi 

sebagai kelas eksperimen dan sebagai kelas kontrol. Setelah dilakukan pengambilan 

sampel secara random diperoleh bahwa kelas VII A sebagai kelas eksperimen yang 

diberikan perlakuan dan kelas VII B sebagai kelas kontrol yang tidak diberikan 

perlakuan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis didalam suatu penelitian, 

kerana tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan 

meggunakan metode tes dan observasi. 

3.5.1 Tes 

Tes adalah cara yang digunakan atau prosedur yang ditempuh dalam pengukuran 

dan penilaian dibidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian 

tugas yang harus dijawab ataupun perintah yang harus dikerjakan (Sudijono, 2011). 

Tes ini dilakukan sebelum (pretest) diberikan perlakuan dan setelah (posttest) 

diberikan perlakuan. Data dari tes tersebut yang nantinya akan menunjukan sampai 

dimana penguasaan siswa mengenai materi yang telah disampaikan oleh peneliti 
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dengan menggunakan model pembelajran Realistic Mathematic Education (RME) 

dimana kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan penggunaan metode pembelajaran 

langsung untuk kelas dimana sebagai kelas kontrol 

3.5.2 Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran RME pada materi bentuk 

aljabar. Observasi nantinya akan memberikan tanda centang “Ya” dan “Tidak” untuk 

menyatakan keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang telah diamati. Observasi proses pembelajaran ini dilakukan pada 

guru dan siswa baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

3.6 Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian adalah salah satu hal penting dan strategis kedudukannya 

dalam pelaksanaan suatu penelitian (Hermawan, 2019). Instrumen dalam penelitian ini 

berupa lembar tes hasil belajar dan observasi proses pembelajaran. Instrumen penilaian 

hasil belajar adalah alat ukur yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dan 

pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar (Ramadhani, 2019).  

3.6.1 Tes Hasil Belajar 

Jenis tes yang digunakan dalam mengukur hasil belajar siswa dengan 

menggunakan tes (uraian). Tes diberikan kepada siswa sebelum diberikan perlakuan 

(pretest) dan setelah diberikan perlakuan (posttest). Tes hasil belajar ini berfungsi 

untuk mengetahui pengetahuan serta pemahaman siswa mengenai materi yang 

diajarkan. Tes ini nantinya akan teridiri dari 5 soal uraian, yang akan diberikan kepada 

dua kelas sampel. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Tes 

 Kompetensi Dasar Indikator 
Nomor 

Soal 

1.  3.5 Menjelaskan bentuk 

aljabar dan unsur-

unsurnya serta 

melakukan operasi 

pada bentuk aljabar 

(penjumlahan, 

pengurangan, 

perkalian dan 

pembagian) 

menggunakan 

masalah kontekstual 

3.5.1 Mengenal dan menyatakan 

permasalahan dalam 

bentuk aljabar 

3.5.2 Menentukan suku-suku 

sejenis dan tidak sejenis 

3.5.3 Menyelesaian operasi 

penjumlahan bentuk 

aljabar 

3.5.4 Menyelesaiakan operasi 

pengurangan bentuk 

aljabar 

3.5.5 Menyelesaiakan operasi 

perkalian bentuk aljabar 

3.5.6 Menyelesaikan operasi 

pembagian bentuk aljabar 

1, 2, 3, 

4, 5 

 

 

2, 3 

 

2, 3, 4 

 

 

2, 3, 4  

 

4 

 

5 

2.  4.5 Menyelesaiakan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

bentuk aljabar serta 

unsur-unsurnya dan 

operasi bentuk 

aljabar 

4.5.1 Menyelesaiakan masalah 

yang berkaitan dengan 

bentuk aljabar serta unsur-

unsurnya 

4.5.2 Menyelesaiakan masalah 

yang berkaitan dengan 

operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian 

dan pembagian bentuk 

aljabar 

1 

 

 

2, 3, 4, 

5 

 

3.6.2 Lembar Keterlaksanaan Pembelajaran  

Observasi proses pembelajaran menggunakan lembar penilaian keterlaksanaan 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) dan model pembelajaran 

langsung untuk guru dan siswa. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Penilaian Keterlaksanaan Pembelajaran RME 

No Indikator Deskripsi Kegiatan Guru 
Deskripsi Kegiatan 

Siswa 

1.   Pendahuluan 

a. Memeriksa 

kesiapan 

Guru memeriksa kesiapan 

ruangan kelas, alat 

pembelajaran dan media 

Siswa 

mempersiapkan alat 

yang digunakan 
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pembelajaran pembelajaran dalam pembelajaran 

Guru memberi salam, 

mengecek kehadiran siswa. 

Siswa menjawab 

salam  

Guru memotivasi siswa agar 

lebih aktif dan bersemangat 

dalam pembelajaran 

Siswa termotivasi 

dan menjadi 

semangat  

b. Memberikan 

informasih 

mengenai tujuan 

pembelajaran 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, kompetensi 

dasar yang akan dicapai dan 

rancangan kegiatan yang 

akan dilakukan 

Siswa mendengarkan 

dan menyimak 

penyampaian guru 

mengenai tujuan, 

kompetensi dan 

rancangan kegiatan 

c. Pembagian 

kelompok 

Guru membagi siswa 

kedalam beberapa kelompok 

Siswa membentuk 

kelompok 

2.  Penyajian 

a. Penggunaan 

masalah 

kontekstual 

Guru memberikan suatu 

masalah yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-

hari atau yang dapat 

dibayangkan oleh siswa 

untuk memulai 

pembelajaran  

Siswa mengamati 

dan memperhatikan 

b. Memahami 

masalah konteks 

Guru membimbing siswa 

agar dapat memahami 

masalah nyata yang 

diberikan 

Siswa dapat 

memahami masalah 

yang diberikan 

c. Menjelaskan 

masalah 

Guru memberikan petunjuk 

penyelesaian untuk bagian-

bagian soal yang belum 

dipahami siswa 

Siswa dapat 

memahami bagian-

bagian soal yang 

belum dipahami 

Guru memberikan 

penguatan terhadap hasil 

diskusi siswa 

Siswa lebih 

memahami materi 

d. Menyelesaikan 

masalah konteks 

Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk meyelesaikan masalah 

yang diberikan dengan 

caranya sendiri 

Siswa dapat 

menyelesaiakan 

masalah dengan 

caranya sendiri 

e. Membandingkan 

dan 

mendiskusikan 

jawaban 

Guru mendorong agar terjadi 

diskusi, baik antar siswa, 

maupun guru dengan siswa 

untuk dapat membandingkan 

dan mendiskusikan jawaban  

Siswa melakukan 

diskusi bersama dan 

membandingkan 

jawaban mereka 

Guru menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan 

Siswa dapat belajar 

dengan cara 

menyenangkan 

3.  Penutup  Guru bersama siswa Siswa dapat 
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a. Menarik 

kesimpulan 

membuat kesimpulan 

mengenai pembelajaran 

yang telah dilaksanakan  

membuat kesimpulan 

mengenai 

pembelajaran 

b. Guru 

mememeriksa 

materi yang 

sudah dipelajari  

Guru mengajak siswa untuk 

mengigat kembali materi apa 

saja yang sudah dipelajari 

hari ini 

Siswa dapat 

mengingat materi 

yang dipelajari 

c. Guru 

memberikan 

refleksi  

Guru meminta siswa agar 

merefleksi mengenai 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Siswa dapat 

mereflesikan materi 

yang telah 

dilaksanakan 

d. Guru 

memberikan 

tindakan lanjutan 

Guru menyampaikan materi 

selanjutnya 

Siswa mendengarkan 

dan menyimak 

e. Salam penutup Guru memberi salam Siswa menjawab 

salam 

 

3.6.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Sebuah instrumen penilaian yang baik umumnya perlu memiliki dua syarat 

penting yaitu valid dan reliabel. Hal ini dilakukan dengan harapan agar soal yang 

digunakan benar-benar dapat mengukur hasil belajar matematika siswa secara akurat 

(Harahap, 2018). Oleh karenanya terlebih dahulu tes divalidkan sebelum soal pretest 

dan posttes diujikan kepada siswa. Tes hasil belajar ini pertama-tama diujikan kepada 

siswa lain yang dinilai memiliki kemampuan yang sama dengan siswa yang akan 

diteliti. Agar memenuhi kriteria alat evaluasi yang baik, maka alat evaluasi tersebut 

harus memenuhi kriteria berikut: 

3.6.3.1 Uji Validitas 

Uji Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji 

validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang mengecek kecocokan diantara butir-

butir tes yang dibuat dengan indikator, materi atau tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2017). Validitas isi hanya dapat ditentukan berdasarkan 
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penilaian para ahli, sehingga dalam penelitian ini pengujian validitas isi dilakukan oleh 

penilai yang terdiri dari dua orang dosen ahli dan satu orang guru matematika SMP 

Negeri 4 Bungku. Dalam menguji validitas isi, digunakan indeks yang diusulkan oleh 

Aiken yang dirumuskan sebagai berikut (Azwar, 2013): 

𝑉 =
∑ 𝑠

𝑛(𝑐 − 1)
 

Dimana: 

𝑉 = Indeks kesepakatan rater 

𝑠 = Skor yang ditetapkan setiap rater (𝑠 = 𝑟 − 𝑙𝑜) 

𝑟 = Skor pilihan rater 

𝑙𝑜 = Skor terendah dalam kategori penyekoran 

𝑛 = Banyaknya rater 

𝑐 = Banyaknya kategori yang dapat dipilih rater 

 

Kriteria koefisien korelasi validitas instrumen yang digunakan sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Validitas Ahli 

Koefisien Korelasi Korelasi 

0,80 < 𝑉 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < 𝑉 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < 𝑉 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < 𝑉 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < 𝑉 ≤ 0,20 Sangat rendah 
 

Adapun hasil uji Validitas isi pada instrumen penelitian yang di gunakan yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Hasil Uji Validasi Isi Soal Pretest dan Posttest 

No. 

Soal 

Indeks V 

Pretest 
Keterangan 

Indeks V 

Posttest 
Keterangan 

 1 0,75 Tinggi 0,75 Tinggi 

2 0,75 Tinggi  0,75 Tinggi 

3 0,92 Sangat Tinggi 0,92 Sangat Tinggi 

4 0,83 Sangat Tinggi 0,75 Tinggi 

5 1 Sangat Tinggi 1 Sangat Tinggi 
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Dari tabel 3.6, untuk penilaian para ahli terhadap instrumen soal pretest dan 

posttes, diperoleh data bahwa seluruh instrumen soal baik soal pretest maupun soal 

posttes valid. Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 208. 

3.6.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas suatu instrumen adalah kekonsistenan suatu instrumen bila diberikan 

pada subjek yang sama, walaupun pada orang yang berbeda, waktu yang berbeda dan 

tempat yang berbeda (Amanda, dkk, 2019). Untuk menguji reliabilitas seluruh tes atau 

instrumen digunakan teknik Alfa Cronbach: 

𝑟𝑖 =
𝑘

(𝑘−1)
[1 −

∑ 𝜎𝑏𝑖
2

𝜎𝑖
2 ] dengan 𝜎𝑖 =

∑ 𝑋𝑖
2−

(∑ 𝑋𝑖)
2

𝑛

𝑛
 

(Arikunto, 2009) 

 

Dimana: 

𝑟𝑖 = Nilai reliabilitas 

𝑘 = Banyaknya butir soal 

∑ 𝜎𝑏𝑖

2  = Jumlah varian butir/item 

𝜎𝑖 = Varians total 

𝑋 = Skor tiap soal 

∑ 𝑋𝑖
2 = Jumlah kuadrat skor 

∑ 𝑋𝑖  = Jumlah skor  

𝑛 = Banyaknya rater 

 

Hasil perhitungan koefisien korelasi alpha (r) diinterpretasikan terhadap 

koefisien korelasi pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.7 Kriteria Interpretasi Nilai r 

Nilai r Interpretasi 

0,80 < 𝑟 ≤  1,00 Sangat tinggi 

0,60 < 𝑟 ≤0,80 Tinggi 

0,40 < 𝑟 ≤0,60 Sedang 

0,20 < 𝑟 ≤0,40 Rendah 

0,00< 𝑟 ≤0,20 Sangat rendah 
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Nilai alpha > 0,60 berarti reliabilitas soal mencukupi (sufficient reliability) dan 

jika nilai alpha > 0,80 ini artinya seluruh item soal reliabel dan secara konsisten 

memiliki reliabilitas yang kuat.  

Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Statistik 
Nilai 

Pretest Posttest  

𝑟11 0,774 0,789 

Kategori Tinggi Tinggi 

Dari tabel 3.8, hasil uji reliabilitas yang dilakukan, dimana diperoleh nilai 

koefisien reliabilitas untuk tes hasil belajar pretest adalah 𝑟𝑖 = 0,774, sedangkan untuk 

posttest diperoleh nilai alpha sebesar 0,789. Sesuai kriteria interpretasi nilai 𝑟, kedua 

nilai untuk tes pretest dan posttest terkategori dalam interpretasi tinggi, maka 

instrumen soal pretest dan posttest memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau 

instrumen yang digunakan tetap dapat mengukur veriabel yang akan diteliti pada 

sampel/orang yang berbeda, waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. 

Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 209. 

3.7 Teknil Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2016). Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua tahap yaitu dengan statistik 

deskriptif dan statistik inferensial.  

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Adapun yang termaksud dalam statistik deskriptif yaitu dilakukan dengan 

menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, perhitungan modus, pictogram, median 

mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan 
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rata-rata, standar deviasi dan perhitungan presentase. Diantaranya yaitu: 

1. Menghitung Rata-rata 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata: 

�̅� =
∑ 𝑋

𝑛
 

 (Suryanto, 2016) 

Dimana: 

�̅� = Rata-rata  

∑ 𝑋 = Jumlah data 

𝑛  = Banyaknya data 

 

2. Menghitung Varians 

Varians adalah jumlah kuadrat dari selisih nilai data pengamatan dengan 

rata-rata dibagi banyaknya data pengamatan. Dimana rumusnya: 

𝑆2 =
𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

Dimana: 

𝑆2 = Varians 
∑ 𝑋 = Jumlah tiap skor  

∑ 𝑋2 = Jumlah kuadrat tiap skor 

𝑛  = Banyaknya siswa 

3. Menghitung Standar Deviasi 

Deviasi standar merupakan akar kuadrat dari varians. Dapat dicari dengan 

menggunakan rumus: 

𝑆𝐷 = √𝑆2 

Dimana: 

𝑆𝐷 = Standar deviasi 

𝑆  = Varians 
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4. Kategorisasi Hasil Belajar 

Data tes hasil belajar akan dianalisis dengan memberikan skor pada setiap 

item jawaban dari siswa, berdasarkan ketepatan pilihan jawaban sesuai dengan 

pedoman penskoran yang telah ditetapkan oleh peneliti. Setelah dilakukan 

penskoran, skor dari soal dijumlahkan. Jumlah skor secara keseluruhan disebut 

sebgai skor total yang diperoleh oleh siswa. Skor total yang diperoleh dikonversi 

dalam bentuk nilai dengan menggunakan rumus: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100 

Berdasarkan kriteria ketuntasan minumum (KKM) yang telah ditetapkan 

oleh sekolah yaitu 65 (rentang skor 1 −  100) maka nilai ≥ 65 termaksud dalam 

kategori “tuntas” dan nilai < 65 termaksud kedalam kategori “tidak tuntas”.  

Tabel 3.7 Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar 

Nilai Kategori 

Nilai ≥ 65 Tuntas 

Nailai < 65 Tidak tuntas 

  

Untuk mengetahui berapa persen siswa yang mencapai KKM, digunakan 

rumus presentase jumlah siswa yang lulus KKM, sebagai berikut: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐾𝐾𝑀 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝐾𝐾𝑀

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100% 

5. Analisis Data Keterlaksanaan Pembelajaran  

Analisi dilakukan dengan memberikan tanda centang “Ya” atau “Tidak”. 

Jika pada kolom keterlaksanaan pembelajaran diberikan tanda centang pada 

pilihan “Ya” maka akan diberikan skor 1, namun jika pada kolom diberikan 

tanda centang pada pilihan “Tidak” maka akan diberikan skor 0. Presentase 
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keterlaksanaannya dihitung dengan mengguanakan rumus: 

𝑝 =
𝐼𝑝

𝐼𝑡
× 100% 

Dimana: 

𝑝  = Presentase keterlaksanaan pembelajaran 

𝐼𝑝 = Jumlah indikator yang terlaksana 

𝐼𝑡 = Jumlah indikator seluruhnya 

 

Keterlaksanaan pembelajaran yang diperoleh akan dikategorikan 

(Yamsari, 2010) sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kategori Keterlaksanaan Pembelajaran 

Presentase Ketegori 

85 < 𝑝  Sangat Baik  

70 < 𝑝 ≤ 85 Baik 

50 < 𝑝 ≤ 70 Kurang baik 

𝑝 ≤ 50 Tidak baik 

 

3.7.2 Statistik Inferensial 

 Statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis statistik. Dalam 

pengelolaan data sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

persyaratan analisis data yaitu dalam hal ini uji normalitas dan uji homogenitas. 

3.7.2.1 Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan yang digunakan yaitu uji 

Kolmogrov-Smirnov, sebagai berikut:  

𝐷𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝑚𝑎𝑘𝑠|𝐹𝑎(𝑌) − 𝐹𝑒(𝑌)| 

(Sugiyono, 2016) 
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Dimana: 

𝐹𝑎(𝑌) = Proporsi distribusi frekuensi setiap data yang sudah dirutkan 

𝐹𝑒(𝑌) = Proporsi distribusi frekuensi kumulatif teoritis dari variabel Y 

Pada uji Kolmogrov-Smirnov, jika Kolmogrov-Smirnov hitung < 

Kolmogrov-Smirnov tabel maka data berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas untuk sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal, dilakukan untuk melihat apakah kedua kelompok sampel mempunyai 

varians homogen atau tidak. Uji homogen pada penelitian ini adalah dengan 

melakukan perbandingan varians terbesar dengan varians terkecil, menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

(Sugiyono, 2016) 

Nilai dari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dibandingkan dengan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang diperoleh dari 

tabel distribusi F dengan 𝛼 = 0,05, dimana dk pembilang = 𝑛 − 1 dan dk 

penyebut = 𝑛 − 1. Pada dk pembilang n berasal dari sampel varians terbesar, 

dan n pada dk penyebut berasal dari sampel varians terkecil. 

Dengan kriteria pengujiannya adalah: 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka data dinyatakan homogen 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka data dinyatakan tidak homogen 

3.7.2.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t, penggunaan uji t 

karena peneliti tidak menguji hipotesis penelitian yang bentuk perbandingan atau 
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hubungan melainkan pengujian hipotesis berbentuk pengaruh. Taraf signifkannya 𝛼 =

0,05 dengan derajat kebebasan (dk) 𝑛1 +  𝑛2 −  2, dengan rumus: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
�̅�1 − �̅�2

𝑆√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

Dengan: 

𝑆2 =
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

(Sudjana, 2005) 

Dimana: 

𝑡 = Distribusi t 

�̅�1 = Rata-rata kelompok 1 

�̅�2 = Rata-rata kelompok 2 

𝑆1
2 = Varians kelompok 1 

𝑆2
2 = Varians kelompok 2 

𝑆2 = Varians gabungan 

𝑛1 = Jumlah sampel kelompok 1 

𝑛2 = Jumlah sampel kelompok 2 

Bentuk hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

𝐻𝑜 = Tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 Bungku. 

𝐻1 = Terdapat pengaruh pengaruh penggunaan model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 

Bungku. 

Adapun hipotesis statistikanya sebagai berikut: 

𝐻0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2 

𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2  
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Keterangan: 

𝜇1 : Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

𝜇2 : Rata-rata hasil belajar kelas kontrol 

 

Kriteria pengujiannya yaitu, ketika t tabel < t hitung maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Maka terdapat pengaruh Realistic Mathematic Education (RME) terhadap 

hasil belajar siswa pada pembelajaran bentuk aljabar di kelas VII di SMP Negeri 4 

Bungku.



 

 

 


