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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui  motivasi dan 

kemampuan pemecahan masalah dengan penerapan model pembelajaran blended 

learning dengan menggunakan aplikasi edmodo, maka penelitian ini merupakan 

penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
1
   

Metode penelitianan yang digunakan adalah metode eksperimen semu 

(quasi experiment) . Metode eksperimen adalah  metode penelitian kuantitatif 

yang digunakan untuk mengetahui pengeruh variabel independen (perlakuan) 

terhadap variabel dependen (hasil) dalam kondisi yang terkendalikan.
2
  Adapun 

metode eksperimen semu (quasi experiment Design) adalah pengembangan dari 

true experimental design, desain ini digunakan karena pada kenyataannya sulit 

mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian, pada desain ini 

tidak ada kelompok yang diambil secara random.
3
   

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian (pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 8. 

 
2 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif , ( Bandung: Alfabeta, 2018), h. 111. 

 
3
 Ibid., h. 120. 
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Desain penelitian adalah model atau metode yang digunakan peneliti untuk 

melakukan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap jalannya penelitian.
4
 

Desain  pada penelitian ini yaitu nonequivalent control group desaign. 

Nonequivalent control group desaign, adalah desain penelitian yang 

membandingkan nilai pre test dan post test pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol dan pada desain ini peneliti tidak melakukan randomisasi.
5
 

Untuk lebih jelasnya, desain penelitian dapat dilihat pada tabel I berikut. 

Tabel I. Desain Penelitian 

 

Group Pre test  Perlakuan Post test 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X0 O2 

Ket:  

X1 : Perlakuan penerapan model pembelajaran blended    learning dengan 

menggunakan media edmodo 

X0 : Tidak diberi perlakuan penerapan model pembelajaran blended learning 

dengan menggunakan media aplikasi edmodo 

O1 : Skor pre test sebelum diberi perlakuan 

O2 :  Skor post test setelah diberi perlakuan. 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independent variable) 

dan variabel terikat (dependent variable), yang menjadi variabel terikat pada 

penelitian ini adalah motivasi dan kemampuan pemecahan masalah siswa, 

sedangkan variabel bebas yaitu model pembelajaran blended learning dengan 

menggunakan aplikasi edmodo. 

 

 

 

 

                                                             
4
 Dharma kelana Kusuma, Metodologi Penelitian Keperawatan, (Jakarta: CV. Trans Info 

Media, 2011), h. 72. 

 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 122.  
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
6
 Populasi dari penelitian ini adalah 

siswa kelas XI SMAN 1 Rantau Badauh yang terdiri dari 4 kelas yaitu kelas XI 

IPA 1, XI IPA 2, XI IPS 1, dan XI IPS 2 yang berjumlah 104 siswa. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari 

populasi.
7
  Peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
8
 Adapun bentuk penelitian ini 

dipilih karena objek penelitian ini adalah siswa, sehingga tidak mungkin untuk 

membuat kondisi objek dari kedua kelompok sama. Dengan demikian, Sampel 

pada penelitian ini adalah kelas XI IPA 1 dengan jumlah 25 siswa dan kelas XI 

IPA 2 yang berjumlah 25 siswa (nama-nama sampel penelitian dapat dilihat pada 

lampiran II). Sampel dipilih karena beberapa  pertimbangan yaitu: 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMAN 1 Rantau 

Badauh mengarahkan ke kelas XI IPA karena memang terdapat 2 kelas agar 

bisa menjadi kelas eksperimen dan kontrol. 

2. Materi turunan fungsi aljabar merupakan materi kelas XI Jumlah siswa di 

kelas XI IPA I dan XI IPA II sesuai dengan sampel yang dibutuhkan. 

Menurut Rescoe dalam buku Research Methods for Business memberikan 

saran tentang ukuran sampel yaitu untuk penelitian eksperimen yang 

                                                             
6
 Sugiyono, Statistika untuk penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 61. 

 
7
 Ibid., h. 62. 

  
8
 Ibid., h. 68. 
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sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 20.
9
  

3. Berdasarkan kemampuan siswa kelas XI di SMAN 1 Rantau Badauh, Kelas 

XI IPA memiliki kemampuan yang sama. Hal ini dibuktikan dengan uji 

homogenitas nilai akhir semester ganjil mata pelajaran Matematika di kelas 

XI IPA 1 dan XI IPA 2 memiliki nilai signifikansi 0.599. (Nilai dan 

perhitungan dibantu dengan SPSS21 dapat dilihat pada lampiran II).  

 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data pokok dan 

data penunjang. 

a. Data Pokok 

Data pokok yang digali dalam penelitian ini yaitu data yang berkenaan 

dengan kemampuan pemecahan masalah  dan motivasi belajar siswa kelas XI 

SMAN 1 Rantau Badauh pada materi turunan fungsi aljabar berupa hasil tes yang 

dikerjakan oleh siswa dan angket yang di isi oleh siswa. 

b. Data Penunjang 

Data penunjang yaitu data tentang latar belakang lokasi penelitian yang 

meliputi sejarah singkat berdirinya SMAN 1 Rantau Badauh, keadaan siswa, guru 

dan karyawan, serta keadaaan sekolah SMAN 1 Rantau Badauh 

2. Sumber Data 

                                                             
9
 Sugiyono,  Metode penelitian kuantitatif, (Bandung: Alfabeta,  2018),  h. 150. 
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Untuk memperoleh data di atas diperlukan sumber data sebagai berikut: 

a. Responden, yaitu siswa kelas XI SMAN 1 Rantau Badauh yang telah 

ditetapkan sebagai subjek penelitian. 

b. Informan, yaitu kepala sekolah, guru matematika yang mengajar di 

kelas XI dan staf tata usaha pada SMAN 1 Rantau Badauh. 

c. Dokumen, yaitu semua catatan ataupun arsip yang memuat data-data 

atau informasi yang mendukung dalam penelitian ini yang berasal dari 

guru maupun tata usaha. 

 

 

D. Teknik pengumpulan data 

1. Tes 

Tes yang digunakan dalam tes ini adalah pre test dan post test yang 

diberikan sebelum dan setelah pembelajaran berakhir, tes berbentuk soal uraian. 

Tes ini diberikan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah dengan 

diterapankannya model pembelajaran blended learning dengan menggunakan 

media edmodo pada materi turunan fungsi aljabar kelas XI SMAN 1 Rantau 

Badauh. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen-

dokumen yang berkenaan dengan data gambaran umum lokasi penelitian, keadaan 

siswa, guru, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta jadwal belajar. 
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3. Angket/Kuesioner 

Angket yang digunakan adalah angket dengan skala likert, yang diberikan 

setelah pembelajaran berakhir. Angket ini diberikan untuk mengetahui motivasi 

belajar siswa dengan diterapkannya model pembelajaran blended learning dengan 

menggunakan media edmodo pada materi turunan fungsi aljabar kelas XI SMAN 

1 Rantau Badauh. 

 

 

E. Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Angket  

a. Penyusunan Instrumen Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa setelah 

diterapknnya model pembelajaran blended learning dengan menggunakan media 

media edmodo. Angket motivasi belajar ini menggunakan skala likert. Dengan 

pengembangan kisi-kisi angket menurut indikator motivasi belajar.  

Lembar angket ini berbentuk checklist. Siswa sebagai responden 

memberikan tanda chek (√) pada pilihan jawaban yang dianggap paling tepat 

untuk mewakili jawabannya. Pada setiap item, skor yang digunakan sesuai dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju.  

2) Skor 2 untuk jawaban tidak setuju.  

3) Skor 3 untuk jawaban setuju. 

4) Skor 4 untuk jawaban sangat setuju. 
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Tabel II. Kisi-kisi Lembar Angket Motivasi Belajar Siswa 

 

No. Indikator Motivasi No. Soal Jumlah Item 

1. Tekun menghadapi tugas 1, 2, 3, 4 4 

2. Ulet menghadapi kesulitan 5, 6, 7, 8 4 

3. Lebih senang bekerja 

mandiri. 
9, 10 2 

4. Cepat bosan pada tugas-

tugas yang rutin 
11, 12, 13 3 

5. Dapat mempertahankan 

pendapatnya 
14, 15, 16 3 

6. Senang mencari dan 

memecaahkan masalah 

soal-soal 

17, 18, 19, 20 4 

 

b. Interpretasi Motivasi belajar 

Hasil angket akan dianalisis masing-masing siswa dengan menggunakan 

konsep Ngalim Purwanto sebagai berikut: 

   
  

  
     

Keterangan:         = nilai motivasi 

              = skor perolehan 

     = skor total
10

 

Selanjutnya nilai yang diperoleh dikategorikan dalam berdasarkan tabel 

dibawah ini: 

Tabel III. Kategori Angket Motivasi Belajar Siswa
11

 

 

No  Nilai Keterangan 

1 81-100 Sangat tinggi 

2 66-80 Tinggi  

3 56-65 Sedang  

                                                             
10

 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: 

Rosdakarya, 2008), h. 102 

 
11

 Erika Puspitasari, dkk., “Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar melalui Think Pair 

Share (TPS) di Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan , Vol. 1 

No. 7, Juli 2016, h. 1433.  
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No  Nilai Keterangan 

4 40-55 Rendah  

5   40 Sangat rendah 

 

2. Tes 

a. Penyusunan Instrumen Tes 

Tes dalam penelitian ini adalah pre test dan post test yang diberikannya 

sebelum dan sesudah perlakuan penerapan model pembelajaran blended learning 

dengan menggunakan media aplikasi edmodo. Tes ini ditujukan untuk mengetahui 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diterapkannya model 

pembelajaran blended learning dengan menggunakan media edmodo pada materi 

turunan. Penyusunan instrumen tes ini memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

1) Soal mengacu pada kurikulum yang digunakan sekolah. 

2) Penilaian dilihat dari indikator-indikator kemampuan pemecahan 

masalah matematis pada materi turunan fungsi aljabar. 

3) Sesuai kriteria instrumen tes yang baik. 

4) Butir-butir soal berbentuk uraian. 

Penyusunan instrumen tes ini mengacu pada indikator-indikator 

berdasarkan kompetensi dasar kelas XI SMAN 1 Rantau Badauh khususnya 

materi turunan fungsi aljabar serta kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Adapun instrumen tes berdasarkan indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel IV. Indikator Butir Soal 

 

No Indikator soal 
Indikator kemampuan pemecahan 

masalah 

1. 

Siswa mampu menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan turunan 

fungsi aljabar 

Memahami Masalah 

Merencanakan penyelesaian 

melaksanakan rencana penyelesaian 

Memeriksa kembali penyelesaian 

 

b. Desain Pengukuran 

1) Pedoman Penskoran 

Berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah menurut polya 

maka kisi-kisi dan penskoran lembar instrumen sebagai berikut: 

Tabel V. Pedoman Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah
12

 

 

No Aspek Skor Indikator 

1 Memahami Masalah 

0 

Salah menginterpretasikan / salah sama 

sekali. (Tidak menyebutkan/menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal) 

1 

Salah menginterpretasikan sebagian soal, 

mengabaikan kondisi soal. 

(Menyebutkan/menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

soal dengan kurang tepat) 

2 

Memahami masalah soal selengkapnya. 

(Menyebutkan/menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

soal dengan tepat) 

2 Membuat Rencana 

Pemecahan Masalah 0 

Tidak ada rencana, membuat rencana 

yang tidak relevan (Tidak menyajikan 

urutan langkah penyelesaian sama sekali) 

1 

Membuat rencana pemecahan yang tidak 

dapat dilaksanakan, sehingga rencana itu 

tidak mungkin dapat dilaksanakan. 

(Menyajikan urutan langkah penyelesaian 

yang mustahil dilakukan) 

2 Membuat rencana dengan benar tetapi 

                                                             
12

 Bambang Aryan, “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa dengan Strategi 

Heuristik”, Tesis, UPI, Bandung, 2002, h. 57. 
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No Aspek Skor Indikator 

salah dalam hasil/tidak ada hasil. 

(Menyajikan urutan langkah penyelesaian 

yang benar tetapi mengarah pada jawaban 

yang salah) 

3 

Membuat rencana yang benar tetapi 

belum lengkap (Menyajikan urutan 

langkah penyelesaian yang benar tetapi 

kurang lengkap) 

4 

Membuat rencana sesuai dengan prosedur 

dan mengarahkan pada solusi yang benar 

(Menyajikan urutan langkah penyelesaian 

yang benar tetapi mengarah pada jawaban 

yang benar) 

3 Melakukan 

Rencana/ 

Perhitungan 

0 Tidak melakukan perhitungan. 

1 

Melaksanakan prosedur yang benar dan 

mungkin menghasilkan jawaban benar 

tapi salah perhitungan. 

2 
Melakukan proses yang benar dan 

mendapatkan hasil yang benar 

4 Memeriksa Kembali 

Hasil 
0 

Tidak ada pemeriksaan atau tidak ada 

keterangan lain 

1 Ada pemeriksaan tetapi tidak tuntas 

2 
Pemeriksaan dilaksanakan tuntas untuk 

melihat kebenaran proses 

(Adopsi aryan) 

2) Interpretasi Kemampuan Pemecahan Masalah  

Kemampuan pemecahan masalah siswa dideskripsikan oleh peneliti 

dengan menggunakan tes. Penilaian kemampuan pemecahan masalah siswa 

menggunakan rumus: 

    
  

  
     

Keterangan:      = nilai tes tertulis(post test) 

               = skor perolehan 

    = skor maksimal
13

 

                                                             
13

 Maria Ratnaningrum Onta, “Efektivitas Penerapan Blended lerning  Menggunakan 

Media Aplikasi Quipper school ditinjau dari Motivasi dan Hasil Belajar Siswa”, Skripsi, FKIP 

Sanata Dharma Yogyakarta, 2018, h. 82. 
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Nilai tes hasil kemampuan pemecahan masalah siswa akan 

diinterpretasikan menggunakan pedoman adaptasi arikunto berikut: 

Tabel VI. Interpretasi kemampuan pemecahan masalah
14

 

 

No  Nilai Keterangan 

1 80,0-100 Baik Sekali 

2 65-79,9 Baik 

3 55-64,9 Cukup 

4 40-54,9 Kurang 

5 0-39,9 Kurang sekali 

 

3) Pengujian Instrumen Tes dan Angket 

a) Validitas  

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapat 

data (mengukur) itu valid, Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen yang telah di uji validitasnya maka 

otomatis data penelitian menjadi valid.
15

 

Untuk menguji Validitas pada instrumen ini peneliti menggunakan korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson. Adapun rumus Product Moment sebagai 

berikut. 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][[ ∑   (∑ ) ]]

 

Keterangan :  

     : Koefisien korelasi X dan Y  

N  : Jumlah responden  

                                                                                                                                                                       
 
14

 Sutarto Hadi & Radiyatul, “Metode Pemecahan Masalah Menurut Polya untuk 

Mengembangkan Kemampuan Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematis di Sekolah Menengah 

Pertama”, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 2 No. 1, Februari 2014, h. 57. 

 
15

 Sugiyono, Statistika untuk penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 348. 
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∑   : Total perkalian skor X dan Y  
∑X : Jumlah skor variabel X  

∑Y : Jumlah skor variabel Y  

∑X2  :  Total kuadrat skor variabel X  

∑Y2  :  Total kuadrat skor variabel Y  

 

Kriteria pengujian apabila         >        dengan        maka alat ukur 

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila         <        maka alat ukur 

tersebut adalah tidak valid. Perhitungan uji validitas butir soal dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program SPSS Statistic 21. 

(1) Uji Coba Validitas Angket Motivasi Belajar Siswa 

Pengujian Validitas angket motivasi belajar siswa di lakukan dengan dua 

cara yaitu uji validitas dari dosen ahli matematika dan uji validitas dengan siswa. 

Berdasarkan hasil pengujian dosen ahli yaitu oleh bapak Ahmad Wafa Nizami, 

M.Pd dari 20 butir angket dinyatakan valid dengan adanya perbaikan. Hasil 

pengujian dosen ahli matematika dan lembar angket dapat dilihat pada lampiran 

III. 

Adapun pengujian validitas dari penyebaran angket untuk siswa dilakukan 

oleh 42 responden kelas XII dengan nilai        adalah 0,304 dengan taraf 

signifikasi 5% .Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson diperoleh hasil yang valid karena setiap butir angket 

                  untuk 20 butir pernyataan angket. Hasil pengujian ini dapat 

dilihat pada lampiran IV. 

(2) Uji Coba Validitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pengujian Validitas Tes dilakukan oleh kelas XII IPA I dan XII IPA 2. Tes 

kemampuan pemecahan masalah berupa soal uraian yang berjumlah 2 perangkat 
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(dapat dilihat pada lampiran V). Perangkat I diujikan oleh kelas XII IPA I dan 

perangkat II diujikan oleh kelas XII IPA 2. Dari pengujian dengan bantuan 

SPSS21(lampiran VI) diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel VII. Hasil Uji Validitas Tes 

Perangkat Soal 
Nilai pearson 

correlation 
Keterangan 

I 

Butir 1 0,82 Valid 

Butir 2 0,66 Valid 

Butir 3 0,88 Valid 

II 
Butir 1 0,873 Valid 

Butir 2 0.821 Valid 

 

b) Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui derajat ketetapan 

(keajegan) suatu alat ukur, maksudnya bahwa alat ukur dikatakan reliabel apabila 

berkali-kali digunakan terhadap objek yang sama, akan menghasilkan hasil yang 

sama. Pengujian reliabilitas untuk jenis data interval/essay dapat dilakukan 

dengan teknik alfa cronbach.
16

 

   
 

(   )
{  

∑   
 

  
 } 

 keterangan: 

   = mean kuadrat antara subyek 

∑   
  = mean kuadrat kesalahan 

  
  = varians total 

 

Rumus untuk varians total dan varians item: 

  
   

∑  
 

 
 
(∑  )

 

  
 

 

  
   

   

 
 
   

  
 

 Keterangan:     = jumlah kuadrat seluruh skor item  

                                                             
16

 Ibid., h. 365. 
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     = jumlah kuadrat subyek
17

 

Menurut Riduwan uji reliabilitas instrumen penelitian menggunakan rumus 

cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha adalah rumus matematis yang digunakan 

untuk menguji tingkat reliabilitas ukuran, dimana suatu instrumen dapat dikatakan 

handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau 

lebih. Menurut Sugiyono  Instrumen dinyatakan reliabel bila koefisien reliabilitas 

minimal 0,6.
18

 

(1) Uji Coba Reliabilitas Angket Motivasi Belajar 

Berdasarkan pengujian reliabilitas angket motivasi belajar siswa dari 42 

responden dengan bantuan aplikasi SPSS21 diperoleh nilai Cronbach's Alpha 

0.938 , maka instrumen angket motivasi belajar dikatakan memiliki reliabilitas 

kuat. Hasil perhitungan SPSS21 dapat dilihat pada lampiran IV. 

(2) Uji Coba Reliabilitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas kedua perangkat tes, diperoleh 

hasil yaitu kedua perangkat reliabel, dengan rincian sebagai berikut: (hasil 

pengujian berbantuan SPSS21 dapat dilihat pada lampiran VI) 

Tabel VIII. Hasil Uji Reliabitilas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Perangkat Nilai Cronbach's Alpha keterangan 

I 0,697 Reliabel 

II 0,606 Reliabel  

 

 

 

                                                             
17

 Ibid., 

 
18

 R. Ratika Zahra & Nofha Rina, “Pengaruh Celebrity Endorser Hamidah Rachmayanti 

terhadap Keputusan Pembelian Produk Online Shop Mayoutfit di Kota Bandung”,  Jurnal Lontar, 

Vol. 6 No 1, Januari-Juni 2018, h. 50. 
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F. Teknik Pengelolaan Data 

1. Editing, adalah kegiatan yang dilaksaakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan. Proses editing dimulai dengan memberi 

identitas pada instrument penelitian yang telah terjawab, kemudian 

memeriksa satu persatu lembaran instrument pegumpulan data, kemudian 

memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia
19

 .Editing data dalam 

penelitian ini dilakukan terhadap hasil analisis uji coba instrument yang 

jika tedapat perbaikan maka dilakukan editing. 

2. Coding, dapat dilakukan dengan memberi tanda (simbol) yang berupa 

angka pada jawaban yang diterima. Tujuan pengkodean adalah untuk 

penyederhanaan jawaban siswa pada instrumen tes.  

3. Tabulasi, yaitu memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengukur 

angka-angka serta menghitungnya.
20

 Tabulasi data dalam penelitian ini 

dilakukan terhadap hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan  

motivasi belajar siswa. 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji-t. 

Sebelum dilakukan Uji-t terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas untuk 

mengetahui apakah sampel berasal dari varian yang homogen atau tidak. Selain 

itu juga dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

sampel yang berdistribusi secara normal atau tidak. 

                                                             
19

 Bungin,  Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali pers, 2010) 

 
20

 Ibid., 
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a. Deskripsi data  

1) Median 

Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 

nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil 

sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil.
21

 

Rumus menentukan Median yaitu: 

      (

 
    

 
) 

Keterangan : 

   = Median 

   = Batas bawah, dimana median akan terletak 

  = Panjang kelas interval 

  = Banyak data/jumlah sampel 
F = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

f = frekuensi kelas median.
22

 

 

2) Rata-rata (mean) 

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

rata-rata dari kelompok tersebut. Mean ini didapat dengan menjumlahkan data 

seluruh individu dalam kelomppok, kemudian dibagi dengan jumlh individu yang 

ada pada kelompok tersebut.
23

 Untuk data yang telah disusun dalam tabel 

distribusi frekuensi, nilai rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus: 

  ̅   
∑      
∑  

 

Keterangan: 

                                                             
21

 Sugiyono, Statistika Untuk..., h. 48. 

 
22 Ibid., h. 53. 

 
23 Ibid., h. 49. 
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  ̅ : rataan 

   : frekuensi data ke-i 

   : data ke-i 
∑   : banyak data.

24
 

 

3) Menentukan Varians (   ) dan Standar Deviasi (s) 

Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas 

kelompok adalah dengan varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua 

deviasi nilai-nilai indvidual terhadap rata-rata kelompok. Akar dari varians 

disebut standar deviasi atau simpangan baku. Varians dan simpangan baku untuk 

data sampel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
25

 

   
∑(    ̅)

 

(   )
 

  √
∑(    ̅) 

(   )
 

Keterangan :  

   = nilai  

 ̅ = rata-rata sampel 

  = banyak data/jumlah sampel 

   = varians sampel 

  = simpangan baku sampel
26

 
 

b. Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

Dalam menguji normalitas, digunakan tes kolmogorov-smirnov  dua 

sampel. Uji ini digunakan untuk menguji dua sampel independen bila datanya 

                                                             
24

 Ibid., h. 54. 

 
25 Ibid., h. 56. 

 
26 Ibid., h. 57.  
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berbentuk ordinal yang telah tersusun pada tabel data frekuensi komulatif dengan 

menggunakan kelas-kelas interval. Rumus yang digunakan sebagai berikut:
27

 

          [   ( )     ( )] 

Keterangan: 

    = jumlah sampel 1 

    = jumlah sampel 2 

  = frekuensi 

 

Harga    hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harga    tabel 

dengan uji satu fihak, taraf kesalahan 5%, dan n (jumlah sampel) tertentu. Apabila 

   hitung ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal. Pada penelitian ini pengujian 

normalitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. 

2) Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

varians yang sama atau tidak. Uji yang digunakan dalam uji homogenitas adalah 

uji F atau di sebut juga Uji Anova. Data untuk pengujian ini dibagi menjadi dua 

kelas yakni, kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan dan setelah 

perlakuan. Bila harga F hitung lebih kecil dari harga F tabel, maka varian data 

dinyatakan homogen, dan bila harga F hitung lebih besar dari harga F tabel maka 

varian dinyatakan tidak homogen. Uji yang digunakan dalam uji homogenitas 

adalah uji F, rumus F tersebut ditunjukkan sebagai berikut:
28
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 Sugiyono,  Metode penelitian kuantitatif , (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 347. 
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Harga F hasil perhitungan dikonsultasikan dengan harga F tabel pada taraf 

signifikansi 5%, dengan dk pembilang = banyaknya data yang variansnya lebih 

besar – 1 dan dk penyebut = banyaknya data yang variansnya lebih kecil – 1. 

Apabila F hitung ≤  F tabel maka kedua kelompok data mempunyai varians yang 

homogen. 

c. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan tentang ada tidaknya 

perbedaan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan motivasi belajar 

dalam pembelajaran dengan diterapkannya model pembelajaran blended learning 

dengan menggunakan aplikasi edmodo pada materi turunan di SMAN 1 Rantau 

Badauh, Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik non-

parametris dengan tes Mann-Whitney U-Test, karena data yang diperoleh tidak 

berdistribusi normal .Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis  komparatif dua 

sampel independen bila datanya berbentuk ordinal, bila data masih berbentuk 

interval maka perlu dirubah ke dalam data ordinal. Terdapat dua rumus yang 

digunakan untuk pengujian yaitu: 

        
  (    )

 
    

 

Keterangan: 

   = jumlah sampel 1 

   = jumlah sampel 2 

   = jumlah peringkat 1 

   = jumlah rangking pada sampel    .
29
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 Sugiyono, Statistika untuk penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 153. 
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Rumus yang digunakan untuk mengetahui harga U mana yang lebih kecil. 

Harga U yang lebih kecil tersebut yang digunakan untuk pengujian dan 

membandingkan dengan U tabel. Jika harga U hitung lebih kecil dari U tabel 

maka    ditolak dan    diterima. Kemudian apabila       lebih dari 20 maka 

digunakan dengan pendekatan kurve normal rumus  . 

  
  

    
 

√    (       
  

 

Jika                 maka    ditolak 

Jika                 maka    diterima. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan pendahuluan 

a. Penjajakan lokasi penelitian dengan berkonsultasi kepada sekolah, 

dewan guru, khususnya guru mata pelajaran matematika di SMAN 1 

Rantau Badauh. 

b. Setelah menentukan masalah, maka peneliti berkonsultasi dengan 

pembimbing akademik dan membuat desain proposal skripsi. 

2. Tahapan persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal skripsi. 

b. Memperbaiki proposal skripsi berdasarkan pengarahan dosen 

pembimbing. 
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c. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin. 

d. Menyerahkan surat riset kepada pihak sekolah dan berkonsultasi 

dengan guru yang bersangkutan mengenai jadwal penelitian. 

e. Mengadakan pengumpulan data awal siswa kelas XI SMAN 1 Rantau 

Badauh. 

3. Tahapan pelaksanaan 

a. Melaksanakan riset pada kelas yang telah ditentukan 

b. Mengumpulkan data 

c. Mengolah data yang telah dikumpulkan 

d. Menganalisis data 

e. Menyimpulkan hasil penelitian. 

4. Tahapan penyusunan laporan 

a. Penyususnan hasil penelitian dalam bentuk skripsi 

b. Berkonsultasi hasil laporan skripsi kepada dosen pembimbing skripsi 

untuk perbaikan dan persetujuan. 

c. Memperbaiki dan memperbanyak selanjutnya di uji dan 

dipertanggung jawabkan pada sidang munaqasyah skripsi. 

 


