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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen yang bertujuan untuk 

mengungkapkan perbedaan prestasi belajar matematika siswa dengan 

bentuk tes dan motivasi di Sekolah Menengah Pertama Perintis 2 

Bandar Lampung 

 

Responden pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kelompok 

eksperimen. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang 

mendapat perlakuan menggunakan bentuk tes pilihan ganda,  

sedangkan kelompok kedua adalah kelompok siswa yang mendapat 

perlakuan menggunakan bentuk tes uraian.  Masing-masing kelompok 

eksperimen  terdiri dari kelompok siswa yang memiliki Motivasi Kuat 

dan kelompok siswa dengan Motivasi lemah.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode quasi eksperimen 

dengan rancangan faktorial 2 x 2. Variabel terikat adalah prestasi belajar 

Matematika siswa. Faktor perlakuan adalah (1) bentuk tes , (2) Motivasi 

belajar. 
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Tabel 3.1. Desain Pelaksanaan Penelitian 

                    Bentuk Tes 

 

 Motivasi 

Pilihan ganda 

(B1) 

Uraian 

(B2) 

Kuat(A1) 
A1B1 A1B2 

Lemah(A2) A2B1 A2B2 

 

Keterangan:  

A1B1  :  Rerata Peningkatan prestasi belajar matematika siswa yang diberi tes 

pilihan ganda dengan Motivasi Kuat 

A1B2  :  Rerata Peningkatan prestasi belajar matematika siswa yang diberi tes 

uraian dengan Motivasi Kuat 

A2B1  :  Rerata Peningkatan prestasi belajar matematika siswa yang diberi tes 

pilihan ganda dengan Motivasi Lemah 

A2B2  :  Rerata Peningkatan prestasi belajar matematika siswa yang diberi tes 

uraian dengan Motivasi Lemah 

 

Tabel 3.1 di atas menyatakan bahwa penelitian ini akan memberikan 

perlakuan yaitu bentuk tes pilihan ganda dan bentuk tes uraian dengan 

kelompok siswa yang memiliki Motivasi Kuat dan kelompok siswa yang 

memiliki Motivasi Lemah. Dengan demikian, pada penelitian siswa dibagi 

ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu : 1) siswa dengan motivasi kuat  yang 

diberikan perlakuan dengan bentuk tes pilihan ganda,  2) siswa dengan 

motivasi kuat yang diberikan perlakuan dengan bentuk tes uraian, 3) siswa 

dengan motivasi lemah yang diberikan perlakuan dengan bentuk tes 



57 
 

Pilihan ganda,  dan 4) siswa dengan motivasi lemah yang diberikan 

perlakuan dengan bentuk tes uraian. 

 

Berdasarkan rancangan penelitian yang menggunakan desain faktorial 2 x 

2 maka prosedur penelitian ini digambarkan dalam tabel 3.2 berikut:  

 

Tabel 3.2  Prosedur Penelitian 

Kelompok Perlakuan  

1 A1 B1 

2 A1 B2 

3 A2 B1 

4 A2 B2 

 

Keterangan: 

A1 B1  :  kelompok siswa yang diberi tes pilihan ganda dengan Motivasi 

Kuat 

A2 B2  :  kelompok siswa yang diberi tes uraian dengan Motivasi Kuat 

A1 B1  :  kelompok siswa yang diberi tes pilihan ganda dengan Motivasi 

Lemah 

A2 B2  :  kelompok siswa yang diberi tes uraian dengan Motivasi Lemah 

 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di SMP Perintis 2 Bandar Lampung pada siswa kelas IX, 

dan dilaksanakan pada Semester Ganjil tahun pelajaran 2013/2014 bulan 

September sampai dengan Desember 2013.  
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3.3  Populasi dan teknik sampling 

 

SMP Perintis 2 Bandar lampung Tahun pelajaran 2013/2014 memiliki kelas 

VII s.d. IX.  Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Perintis 

2 Bandar lampung yang terdistribusi dalam kelas IX A, IX C dengan 

kemampuan kelas yang homogen.  Dua kelas tersebut yang digunakan 

sebagai sampel penelitian.  Pengambilan sampel dilakukan secara acak 

(random sampling) dan diperoleh kelas IX A dan kelas IX C sebagai kelas 

Eksperimen menggunakan tes formatif bentuk uraian dan pilihan ganda.  

 

Sampel terdiri dari 85 siswa yang masing-masing 43 siswa kelas IXA dan 42 

siswa kelas IXC. Tiap-tiap kelas dibagi lagi menjadi berapa kelompok, yaitu 

kelompok dengan motivasi Kuat dan motivasi Lemah. Tingkat kemampuan 

belajar matematika dari subjek penelitian ini heterogen, ada yang kurang, 

sedang, dan Tinggi , sebagian besar tingkat kemampuannya sedang.  

 

Tabel 3.3     Komposisi Sampel Anggota Sampel  

     Bentuk Tes 

 

 Motivasi 

Pilihan ganda 

(B1) 

Uraian 

(B2) 
Total 

Kuat(A1) 
22 23 45 

Lemah(A2) 
20 20 40 

Total Sampel 
42 43 85 
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3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

(1)  Tes, yaitu tes formatif bentuk uraian dan tes formatif bentuk pilihan 

ganda,  

(2)  Angket motivasi belajar siswa 

 Pengumpulan data motivasi belajar siswa dilakukan dengan cara 

penyebaran angket. Agar angket yang dibuat memenuhi validitas isi, 

maka dilakukan langkah-langkah berikut 

a. Membuat kisi-kisi angket sesuai indikator yang telah ditentukan  

b. Membuat angket berdasarkan kisi-kisi 

c. Meminta pertimbangan kepada guru mitra yang dipandang sebagai 

ahli untuk mendapatkan kesesuaian angket dengan kisi-kisi 

d. Memperbaiki angket berdasarkan saran dari ahli 

 

Angket terdiri dari 20 pertanyaan, masing-masing pertanyaan terdiri dari 3 

alternatif jawaban dengan skor yang berbeda. Skor yang diberikan untuk 

masing-masing jawaban setiap butir pertanyaan yaitu 1,3, dan 5.  

 

3.5  Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

3.5.1 Prestasi Belajar (Y) 

3.5.1.1  Definisi Konseptual 

Prestasi belajar adalah hasil-hasil perubahan tingkah laku yang 

meliputi 3 (tiga) ranah, yaitu ranah kognitif (cognitive domain), 

ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik 

(psychomotor domain). 
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3.5.1.2. Definisi Operasional 

prestasi belajar adalah hasil belajar setelah mengikuti program 

pembelajaran yang dinyatakan dengan skor atau nilai. Pengukuran 

akan pencapaian prestasi belajar mahasiswa dalam pendidikan 

formal telah ditetapkan dalam jangka waktu yang bersifat caturwulan 

dan sering disebut dengan istilah Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester (UAS), tetapi dalam prestasi belajar 

diharapkan adalah peningkatan yang dilakukan dalam materi yang 

diajarkan. 

 

3.5.2 Tes Uraian 

3.5.2.1  Definisi Konseptual 

Bentuk tes uraian adalah suatu tes yang menuntut siswa 

menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, 

membandingkan. Dengan kata lain bentuk tes tersebut menuntut 

kemampuan siswa dalam hal mengekspresikan gagasannya melalui 

bahasa tulisan  

 

3.5.2.2. Definisi Operasional  

 Pengertian tes uraian adalah  soal disusun untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam menjelaskan hubungan sebab akibat, maka 

tentu saja jawabannya harus dinilai berdasarkan ketajaman uraian 

siswa mengenai hubungan sebab akibat seperti yang dikehendaki 

rumusan soal. Faktor-faktor lain seperti tata bahasa dan tulisan 
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seharusnya diabaikan, bila faktor-faktor memang tidak dimasukkan 

ke dalam faktor yang ingin dinilai. 

 

3.5.3 Tes Pilihan Ganda 

3.5.3.1  Definisi Konseptual 

Tes pilihan ganda adalah tes obyektif di mana masing-masing item 

disediakan lebih dari dua kemungkinan jawaban, dan hanya satu dari 

pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar.  

 

Tes Objektif bentuk multiple choice item sering dikenal dengan 

istilah tes objektif bentuk pilihan ganda, yaitu salah satu bentuk tes 

objektif yang erdiri atas pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya 

belum selesai dan untuk menyelesaikannya harus dipilih salah satu 

(atau lebih) dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah 

disediakan pada tiap-tiap butir soal yang bersangkutan. 

 

3.5.3.2. Definisi Operasional  

Tes ini pada pokoknya menghadapkan kepada siswa sejumlah 

alternative jawaban, umumnya antara 3 sampai 5 alternatif untuk 

setiap soal dan tugas siswa dalah memilih salah satu diantara 

alternatif tersebut berdasarkan sesuatu dasar pertimbangan tertentu. 

Sebelum memasuki uraian dengan contoh – contoh ada baiknya 

kalau diberikan definisi tentang beberapa pengertian yang akan 

selalu kembali dipergunakan dalam uraian – uraian selanjutnya. Stem 

adalah bagian pokok dari soal yang merumuskan isi soal. Stem ini 

bias jawaban yang menyertainya dinamakan options atau kalau 
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diterjemahkan secara berbentuk pertanyaan, perintah maupun 

kalimat tidak sempurna. 

 

3.5.4  Motivasi Belajar 

3.5.4.1  Definisi Konseptual 

Motivasi adalah pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 

Seseorang melakukan usaha karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. 

Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama 

yang didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan 

dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang 

siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya. 

 

3.5.4.1  Definisi Operasional 

Motivasi adalah penilaian terhadap karateristik psikologi manusia 

yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini 

termasuk faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan dan 

mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu. 

Motivasi belajar sesuatu yang kompleks yang merupakan faktor 

psikis yang bersifat non-intelaktual sebagai keseluruhan di daya 

penggerak di dalam diri dan pendorong mental yang menggerakkan 

dan mengarahkan prilaku manusia, termasuk prilaku belajar. Dengan 

adaya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan 

dan mengarahkan sikap serta prilaku individu yang menimbulkan 
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kegiatan belajar akan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar 

dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.  

Motivasi juga sebagai energi untuk melakukan kegiatan belajar 

karena mendorong siswa untuk kekuatan mentalnya. Kekuatan 

mental itu berupa keinginan, perhatian, dan cita-cita. Semua ini 

didorang karena adanya tujuan, kebutuhan, dan keinginan. Hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi belajar dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa.  

 

3.6  Instrumen Penelitian 

 

3.6.1 Motivasi Belajar  

3.6.1.1 Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar 

Tabel 3.4. Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar 

NO Indikator 
Nomor 

Soal 

Jenis Motivasi 

Instrinsik Ekstrinsik 

1 Kesadaran siswa akan tujuan 

belajar 

1,5,15 1,5 15 

2 Keyakinan siswa akan 

kemajuan belajar 

3,6 6 3 

3 Dapat mempertahankan 

pendapatnya 

7 7 
─ 

4 Keuletan siswa menghadapi 

kesulitan 

2,4,10 2,4,10 
─ 

5 Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 

11 11 
─ 

6 Aktivitas belajar siswa 12,14,18,19 12,14,18,19 ─ 

7 Senang mencari dan 

memecahkan masalah 

8,13 8,13 
─ 
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NO Indikator 
Nomor 

Soal 

Jenis Motivasi 

Instrinsik Ekstrinsik 

8 Pujian 17 ─ 17 

9 Persaingan 9,16 ─ 9,16 

10 Pemberitahuan hasil 20 ─ 20 

JUMLAH 14  Soal 6 Soal 

TOTAL 20 Soal 

 

3.6.2 Tes formatif  

Instrumen prestasi belajar Matematika disusun berdasarkan KTSP kelas IX 

semester 1 sebanyak 25 butir soal dalam bentuk pilihan ganda dan 10 butir 

soal dalam bentuk uraian. Data prestasi belajar siswa dikumpulkan melalui 

tes dengan menggunakan instrumen tes. Uji coba perangkat tes pencapaian 

kompetensi yang akan digunakan untuk materi Lingkaran dilakukan terhadap 

40 orang responden yaitu siswa lain diluar siswa yang diberikan perlakuan 

penelitian.  

3.6.2.1 Kisi-Kisi Instrumen Prestasi Belajar bentuk Tes Pilihan Ganda 

 

Standar Kompetensi  : 1.  Memahami kesebangunan bangun datar dan 

penggunaannya dalam pemecahan masalah 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Intrumen Prestasi Belajar Bentuk Tes Pilihan Ganda 

 

No KD 
Jenjang Uraian 

Materi 
Indikator Jenjang 

No  

Soal 

1 1.1 

Mengident
ifikasi 

bangun-

bangun 
datar yang 

sebangun 

dan 

kongruen 

C3 Keseba-

ngunan 
 Mendefinisikan syarat 

dan unsur yang sama dari 

dua bangun yang 

sebangun atau kongruen. 

 

C1 
 

 

2 
 

 Menjelaskan unsur yang 

bersesuaian sebanding 
antara ukuran pada 

model dan ukuran 

sebenarnya. 

 

C2 

 

11 

14 
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No KD 
Jenjang Uraian 

Materi 
Indikator Jenjang 

No 

Soal 

     Membedakan dua 
bangun yang sebangun 

atau kongruen melalui 

bangun datar 

 

C2  

 

20 

 Mengidentifikasikan dua 
bangun datar sebangun 

atau kongruen 

 

C3 

 

21 

     Menghitung panjang sisi-

sisi pada segitiga-segitiga 
yang sama dan sebangun 

 

C3 

 

15 

2 1.2 
Mengiden- 

tifikasi 

sifat-sifat 
dua segi-

tiga seba-

ngun dan 
kongruen 

 

C3  Mencer-

mati 

perbedaan 
dua segitiga 

sebangun 

atau kong-

ruen 
 

 Mendefinisikan 

pengertian sebangun dan 
kongruen dua segitiga. 

 

C1 
 

 

1 
4 

 Menjelaskan sifat-sifat 
dua segitiga sebangun 

dan kongruen. 

 

C2 
 

 

6 
8 

 Menjelaskan sifat-sifat 

dua segitiga sama dan 
sebangun 

C2 
 

 

 
10 

 

 Membedakan segitiga 

sebangun dengan segitiga 

sama dan sebangun. 

 

C2 

 

16 

17 

 Membuktikan dua 

segitiga sama dan 

sebangun. 

 

C3 

 

 

19 

 Menentukan 
perbandingan pada 

segitiga siku-siku dengan 

garis Kuat ke sisi miring. 

 
 

C3 

 

 
3 

22 

7 

 Menghitung panjang sisi, 

garis Kuat dan bagian-

bagian sisi miring 

 

C3 

 

23 

13 

3 1.3 

Menggunak

an konsep 

kesebangun
an segitiga 

dalam 

pemecahan 
masalah 

C3  Mengamati 

perbandi-

ngan sisi 
dua segitiga 

sebangun  

 Mengidentifikasi 

perbandingan sisi-sisi 

dua segitiga yang 

sebangun dan 

menghitung panjangnya 

 

C1 

 

12 

18 

 

 Membedakan masalah 

yang melibatkan 

kesebangunan. 

 Menyelesaikan soal-soal 

cerita yang berkaitan 
dengan kesebangunan. 

 

 

 

C2 

 
 

C3 

 

5 

9 
 

24 

25 
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Tabel 3.6. kisi-kisi Instrumen Prestasi Belajar bentuk tes Uraian 

 

No KD 
Jenjang Uraian 

Materi 
Indikator Jenjang 

No  

Soal 

1 1.1 
Mengidenti-

fikasi bangun-

bangun datar 

yang 
sebangun dan 

kongruen 

 

C3 Kesebangu-

nan 
 Mendefinisikan syarat 

dan unsur yang sama 
dari dua bangun yang 

sebangun atau 

kongruen. 

 Menjelaskan unsur 
yang bersesuaian 

sebanding antara 
ukuran pada model dan 

ukuran sebenarnya. 

 Membedakan dua 
bangun yang sebangun 

atau kongruen melalui 

bangun datar 

 Mengidentifikasikan 

dua bangun datar 

sebangun atau 
kongruen 

 Menghitung panjang 

sisi-sisi pada segitiga-
segitiga yang sama dan 

sebangun 

C1 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

C3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

9 

2 

 

 

 

1.2 
Mengiden- 

tifikasi sifat-

sifat dua 

segi-tiga 
seba-ngun 

dan 

kongruen 

C3  Mencerma-

ti perbedaan 

dua segitiga 

sebangun 
atau kong-

ruen 

 

 Mendefinisikan 

pengertian sebangun 
dan kongruen dua 

segitiga. 

 Menjelaskan sifat-sifat 
dua segitiga sebangun 

dan kongruen 

 

C1 

 
 

 

C2 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 Menjelaskan sifat-sifat 

dua segitiga sama dan 

sebangun 

C2 

 
 

  

 

 

 Membedakan segitiga 

sebangun dengan 
segitiga sama dan 

sebangun. 

 

C2 
5 

     Membuktikan dua 
segitiga sama dan 

sebangun. 

 

 

 

C3 

 

2 
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No KD Jenjang 
Uraian 

Materi 
Indikator Jenjang 

No 

Soal 

     

 Menentukan 

perbandingan pada 
segitiga siku-siku 

dengan garis Kuat ke 

sisi miring. 

 Menghitung panjang 

sisi, garis Kuat dan 

bagian-bagian sisi 
miring 

 

 
 

C3 

 
 

 

 

C3 

 

 
 

6 

 
 

 

4 

 
8 

3 1.3 

Menggunakan 

konsep 
kesebangunan 

segitiga 

dalam 
pemecahan 

masalah 

C3  Mengamati 

perbandi-
ngan sisi-

sisi dua 

segitiga 
yang 

sebangun 

dan 

menghitung 
panjangnya. 

 

 Mengidentifikasi 

perbandingan sisi-sisi 

dua segitiga yang 

sebangun dan 
menghitung panjangnya 

 Membedakan masalah 

yang melibatkan 

kesebangunan. 

 Menyelesaikan soal-

soal cerita yang 

berkaitan dengan 

kesebangunan. 

 

 

C1 
 

 

 
C2 

 

 
 

C3 

 

 

3 
 

 

 
7 

 

 
 

10 

 

3.7 Kalibrasi Instrumen 

Instrumen yang akan digunakan untuk penelitian, terlebih dahulu diuji-

cobakan sebagai langkah kalibrasi instrumen. Kalibrasi instrumen 

prestasi belajar menggunakan komputer dengan program spss 19 untuk 

menentukan validitas dan reabilitas butir instrumen prestasi belajar 

siswa. 

 

Sebelum dilakukan pengumpulan data siswa, dilakukan uji instrumen soal 

pilihan ganda, soal uraian dan angket motivasi belajar siswa sebagai alat ukur 

pada kelas di luar sampel, yaitu kelas IX B dan kelas IX D. Uji instrumen ini 

untuk mengetahui kevalidan dari tiap butir soal dan reliabilitas pada 
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instrumen tersebut. Pada penelitian ini dilakukan dua kali uji instrumen, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pada uji instrumen pertama terdapat 25 soal pilihan ganda, 10 soal uraian, 

dan 20 pernyataan angket. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas 

soal pilihan ganda diperoleh hasil analisis bahwa dari 25 soal terdapat 22 

soal yang valid dan reliabel sedang 3 soal dinyatakan tidak valid tetapi 

reliabel. Untuk soal uraian diperoleh hasil analisis bahwa dari 10 soal 

terdapat 8 soal yang valid dan reliabel sedang 2 soal dinyatakan tidak valid 

tetapi reliabel. Lain halnya untuk angket motivasi belajar siswa, yaitu dari 

hasil analisis bahwa dari 20 soal terdapat 19 soal yag dinyatakan valid dan 

reliabel sedang 1 soal dinyatakan tidak valid tetapi reliabel. Untuk soal 

yang tidak valid dan reliabel maka soal direvisi sesuai dengan ketercapaian 

indikator yang diinginkan, kemudian dilakukan uji instrumen kedua. 

2. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, bahwa semua soal pilihan 

ganda, soal uraian dan angket motivasi siswa diperoleh bahwa semua soal 

tersebut dinyatakan valid dan reliabel. 

 

3.7.1 Validitas Instrumen 

 

Validitas instrumen adalah ketetapan dari suatu instrumen atau alat 

pengukur terhadap konsep yang akan diukur, sehingga suatu instrumen 

betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur jika memiliki 

validitas yang baik. Validitas instrumen dapat diketahui dari kesesuaian 

antara tujuan pembelajaran dan ruang lingkup materi yang telah 

diberikan dengan butir-butir instrumen yang telah disusun.  
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Selanjutnya dalam memberikan interprestasi terhadap koefesien korelasi 

dilakukan dengan menggunakan pendapat Masrun yang menyatakan 

bahwa butir soal yang mempunyai korelasi positif dengan skor total 

serta korelasinya Kuat, menunjukkan bahwa butir tersebut mempunyai 

validitas Kuat. Dengan ketentuan apabila butir pertanyaan angket 

setelah dihitung dengan menggunakan rumus korelasi product moment 

dengan menggunakan proses perhitungan manual dengan komputer, 

dengan kriteria uji jika rhitung > r tabel  maka butir instrumen adalah valid 

dan jika r hitung < r tabel maka butir instrumen tidak valid. 

 

Tabel 3.7. Hasil uji validitas soal pilihan ganda 

Item-Total Statistics  

No soal 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Keterangan 

1 13.3500 37.003 .449 .873 Valid 

2 13.4500 36.869 .455 .873 Valid 

3 13.4000 37.733 .315 .876 Valid 

4 13.3750 36.753 .486 .872 Valid 

5 13.4250 36.712 .484 .872 Valid 

6 13.4250 36.712 .484 .872 Valid 

7 13.4500 36.715 .482 .872 Valid 

8 13.4500 36.921 .447 .873 Valid 

9 13.4250 37.020 .432 .873 Valid 

10 13.3500 37.208 .414 .874 Valid 

11 13.4250 36.712 .484 .872 Valid 

12 13.4750 36.769 .472 .872 Valid 
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No soal 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Keterangan 

13 13.4000 37.067 .427 .873 Valid 

14 13.4250 37.071 .423 .873 Valid 

15 13.4500 36.715 .482 .872 Valid 

16 13.4000 37.169 .410 .874 Valid 

17 13.3750 37.522 .354 .875 Valid 

18 13.4250 36.712 .484 .872 Valid 

19 13.3750 37.522 .354 .875 Valid 

20 13.4500 36.715 .482 .872 Valid 

21 13.4000 37.733 .315 .876 Valid 

22 13.4500 36.715 .482 .872 Valid 

23 13.4250 37.635 .329 .876 Valid 

24 13.4250 36.866 .458 .873 Valid 

25 13.4000 35.938 .622 .868 Valid 

 

Pada Uji Intrumen pertama Terdapat 22 soal valid karena nilai Corrected Item-

Total Correlation lebih besar dari 0,329. Selanjutnya dilakukan tes uji 

instrumen kedua. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh item 

pertanyaan soal berganda sudah valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai corrected 

item-total correlation yang bernilai lebih dari 0,312. 

Tabel 3.8. Hasil uji validitas soal uraian 

Soal 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

1 60,92 424,593 ,523 ,854 

2 61,39 413,730 ,609 ,847 

3 62,58 438,136 ,448 ,860 

4 64,19 406,047 ,564 ,852 
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Soal 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

5 61,39 413,730 ,609 ,847 

6 60,81 409,590 ,662 ,843 

7 62,58 438,136 ,448 ,860 

8 61,78 433,378 ,585 ,850 

9 62,17 396,371 ,655 ,843 

10 61,19 424,847 ,683 ,844 

 

Pada hasil uji intrumen pertama, Terdapat 8 soal valid karena nilai Corrected 

Item-Total Correlation lebih besar dari 0,329. Selanjutnya dilakukan uji 

intrumen kedua, Dari hasil uji dengan metode Corrected Item-Total Correlation 

dapat diketahui nilai korelasi antara tiap item dengan skor total item yang 

sudah dikoreksi. Nilai korelasi ini dibandingkan dengan r tabel. R tabel dicari 

pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 36, maka didapat 

r  tabel sebesar  0,329. Berdasarkan tabel diatas, maka seluruh soal dikatakan 

valid jika data pengamatan lebih besar dari r tabel. 

Tabel 3.9. Hasil Uji Validitas Angket Motivasi Siswa 

Soal 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

1 64,60 239,528 ,643 ,881 

2 63,60 263,938 ,412 ,888 

3 64,58 245,379 ,622 ,881 

4 64,95 254,869 ,631 ,882 

5 66,15 264,285 ,363 ,889 

6 64,48 258,512 ,552 ,884 



72 
 

Soal 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

7 64,15 256,900 ,373 ,891 

8 64,43 251,635 ,629 ,882 

9 63,65 254,131 ,710 ,881 

10 64,95 258,254 ,546 ,884 

11 63,70 269,549 ,297 ,891 

12 64,45 267,895 ,366 ,889 

13 64,78 262,640 ,440 ,887 

14 63,35 261,721 ,453 ,887 

15 63,45 262,972 ,529 ,885 

16 64,38 248,087 ,557 ,884 

17 64,15 261,413 ,415 ,888 

18 64,13 244,369 ,643 ,881 

19 64,20 240,677 ,627 ,881 

20 64,20 264,985   ,392 ,888 

 

Dari hasil uji Instrumen pertama, Nilai korelasi ini dibandingkan dengan r 

tabel. R tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) 

= 40, maka didapat r  tabel sebesar  0,312. Pada tabel terdapat 1 soal yang 

memiliki nilai kurang dari 0,312 yaitu soal 11. Sehingga soal ini dinyatakan 

tidak valid, jadi harus dibuang atau diperbaiki. Setelah itu dilanjutkan uji 

instrumen kedua, Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai korelasi item-total 

seluruhnya bernilai lebih besar dari 0,312. Artinya seluruh butir pertanyaan 

untuk variabel Motivasi Belajar sudah valid. 
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3.7.2 Reliabilitas Instrumen 

 

Reliabilitas adalah kestabilan skor yang diperoleh orang yang sama 

ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda atau 

dari suatu pengukuran kepengukuran lain. (Depdiknas: 2003:12) 

Jadi reliabilitas dapat dikatakan sebagai tingkat konsistensi atau 

kemantapan hasil dua pengukuran terhadap hal yang sama. Reliabilitas 

memiliki konsistensi, yaitu konsistensi internal apabila soal itu 

homogen baik dari tingkat segi kesukarannya maupun bentuk soalnya, 

konsistensi eksternal yaitu tingkat seberapa jauh skor yang dihasilkan 

tetap sama sepanjang kemampuan orang yang diukur belum berubah. 

Perhitungan reliabilitas hanya menggunakan tingkat reabilitas total dari 

semua butir pertanyaan angket.  

 

Tabel 3.10. Hasil uji reliabilitas soal pilihan ganda 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,890 ,877 25 

 

Tabel 3.11. Hasil uji reliabilitas soal uraian 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,811 , 863 10 
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Tabel 3.12. Hasil Uji Reliabilitas Angket Motivasi Siswa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

,890 ,891 20 

 

Klasifikasi nilai koefesien realibilitas diperoleh dari klasifikasi 

reliabilitas menurut Arikunto (2009:75) yaitu: 

0,81 - 1,00  = sangat Kuat 

0,61 - 0,80  = Kuat 

0,41 - 0,60  = cukup 

0,21 - 0,40  = Lemah 

0,00 - 020  = sangat Lemah 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka seluruh soal dikatakan reliabel, karena 

Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items lebih besar nilainya dari nilai 

Cronbach's Alpha, dapat dikategorikan sangat reliabel karena mempunyai 

nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,80. 

 

 

3.8  Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data pada penelitian ini diperlukan untuk 

mendeskripsikan data penelitian secara umum dan untuk menguji 

hipotesis penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 

tahap deskripsi data, tahap uji persyaratan analisis, dan tahap pengujian 

hipotesis. Untuk mendeskripsikan data digunakan statistika deskriptif, 
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untuk menguji persyaratan analisis dan hipotesis penelitian digunakan 

teknis analisis varian dua jalur. Jika hasil analisis varian menunjukkan 

ada interaksi antar variabel bebas dalam hubungannya dengan variabel 

terikat, analisis dilanjutkan dengan analisis varian tahap lanjut melalui 

uji t guna menguji hipotesis penelitian lebih lanjut. Sebelum data 

dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis statistika, 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

3.8.1 Analisis Data  

 

Data Instrumen diambil dengan menggunakan Instrumen tes. Instrumen 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa terlebih dahulu diujicobakan kepada 

siswa lain diluar siswa pada kelas sampel. Hal ini dilakukan untuk menilai 

kualitas dari instrumen, apakah layak atau tidak digunakan untuk 

pengumpulan data. 

 

3.8.1.1 Analisis Data Motivasi Belajar Siswa  

 

Instrumen Motivasi Belajar siswa disusun berdasarkan kisi-kisi yang terdiri 

dari 20 pertanyaan, masing-masing pertanyaan terdiri dari 3 alternatif 

jawaban dengan skor yang berbeda. Skor yang diberikan untuk masing-

masing jawaban setiap butir pertanyaan yaitu 1,3, dan 5.  

 

3.8.1.2 Analisis Data Prestasi Belajar Matematika Siswa 

 

Instrumen prestasi belajar Matematika disusun berdasarkan KTSP kelas IX 

semester 1 sebanyak 25 butir soal dalam bentuk pilihan ganda dan 10 butir 
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soal dalam bentuk uraian. Data prestasi belajar siswa dikumpulkan melalui 

tes dengan menggunakan instrumen tes. Uji coba perangkat tes pencapaian 

kompetensi yang akan digunakan untuk kompetensi pertama yaitu 

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya dilakukan terhadap 40 

orang responden yaitu siswa lain diluar siswa yang diberikan perlakuan 

penelitian. Siswa tersebut juga mendapat pembelajaran tentang materi yang 

sama. 

 

Adapun langkah-langkah pengujian instrumen tes tersebut adalah : 

 

1. Validitas Isi 

Untuk mendapatkan instrumen tes yang memenuhi validitas isi dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut.  

a. Membuat kisi-kisi dan melakukan penilaian terhadap kesesuaian kisi-

kisi dan soal terhadap kurikulum yang berlaku oleh guru mitra yang 

dipandang sebagai ahli. 

b. Membuat soal. 

Tes dilakukan setelah proses pembelajaran pada materi Lingkaran dan 

garis singgung lingkaran, melalui tes formatif siswa dari dua kelas yang 

dijadikan sampel penelitian. 

2. Reliabilitas 

Suatu tes dikatakan reliabel jika hasil pengukuran yang dilakukan dengan 

menggunakan tes tersebut berulang kali terhadap subjek yang sama 

senantiasa menunjukkan hasil yang tetap sama atau sifatnya ajeg (stabil).  
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IA

JBJA
DP




3. Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal 

dapat membedakan siswa yang berkemampuan Kuat dan siswa yang ber-

kemampuan Lemah.  Untuk menghitung daya pembeda data terlebih dahulu 

diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai terKuat sampai siswa yang 

memperoleh nilai teLemah, kemudian diambil 27% siswa yang 

memperoleh nilai terKuat (disebut kelompok atas) dan 27% siswa yang 

memperoleh nilai teLemah (disebut kelompok bawah). (terlampir) 

Daya pembeda ditentukan dengan rumus : 

       

Keterangan : DP  = Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

 JA  = Rata-rata kelompok atas pada butir soal yang diolah 

 JB   = Rata-rata kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

 IA   = Skor maksimum butir soal yang diolah 

 

Tabel 3.13.  Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

                                            Sudijono (2008: 389) 

 

Nilai Interpretasi 

20,0 DPnegatif  Lemah Sekali (Jelek)  

40,020,0  DP  Cukup (Sedang) 

70,040,0  DP  Baik 

00,170,0  DP  Baik Sekali 
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T

T

I

J
TK 

TJ

4. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu 

butir soal.  Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, 

yaitu tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. (terlampir) 

Untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus: 

 

Keterangan : 

TK    = tingkat kesukaran suatu butir soal  

  = jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diolah 

 TI  = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa  pada suatu  

    butir soal. 

 Tabel 3.14.  Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

 

                                     Sudijono (2008: 372) 

3.8.2  Uji Persyaratan Analisis 

Untuk keabsahan data dalam penelitian ini ada yang harus dipenuhi 

yaitu data harus berdistribusi normal dan varian data harus homogen. 

Nilai Interpretasi 

30,0darikurang  Terlalu sukar 

70,030,0   Cukup (Sedang) 

70,0dariLebih  Terlalu Mudah 
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Hal tersebut merupakan syarat untuk data agar dapat digunakan 

dalam menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dengan 

menggunakan anava dua jalur mensyaratkan bahwa data yang 

diperoleh harus normal dan homogen. 

Untuk menguji dengan anava dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

a. Mengumpulkan data siswa masing-masing kelompok 

Tabel 3.15. data kelompok siswa 

  N 

Motivasi siswa 0 40 

1 45 

Bentuk soal 0 43 

1 42 

 

b. Menskor data siswa sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat 

lebih dahulu. Merangkum data siswa dalam bentuk tabel.  

c. Menentukan mean, varian dan standar deviasi data yang 

diperoleh dari masing-masing kelompok dalam bentuk tabel. 

Tabel 3.16. Descriptive Statistics 

Motivasi 

siswa 

Bentuk 

soal Mean Std. Deviation N 

0 0 47.0000 7.50438 20 

1 57.2500 7.15891 20 

Total 52.1250 8.90747 40 
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Motivasi 

siswa 

Bentuk 

soal Mean Std. Deviation N 

1 0 80.0000 7.68706 23 

1 79.5455 6.88495 22 

Total 79.7778 7.22649 45 

Total 0 64.6512 18.27030 43 

1 68.9286 13.23040 42 

Total 66.7647 16.03021 85 

 

Pada tabel deskriptif  diatas ada kode 0 dan 1. Pada variabel motivasi 

kode 0 berarti motivasi lemah dan 1 berarti motivasi kuat. Sedangkan 

pada bentuk, 0 berarti uraian, dan 1 berarti berganda. Sebagaimana 

dilihat pada table diatas, bahwa kelompok siswa dengan motivasi 

lemah memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi pada bentuk soal 

berganda daripada uraian. Namun pada siswa dengan motivasi kuat 

hasilnya tidak jauh berbeda antara uraian dan berganda yakni 80,000 

dan 79,5455. 

d. Melakukan uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada data motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah 

data motivasi belajar dan hasil belajar berdistribusi normal atau 

tidak. Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah: 

Ho = data berdistribusi normal 

H1 = data tidak berdistribusi normal 
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Uji normalitas data motivasi belajar dan data hasil belajar 

matematika siswa juga dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS for Windows. 

 

Hasil Uji Normalitas dengan Metode Kolmogorov-Smirnov dari 

perhitungan dengan menggunakan program komputer didapat hasil 

pengujian yang dapat dilihat pada tabel 

Adapun hasil pengolahan data adalah sebagai berikut 

Tabel 3.17 . Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Prestasi 

Jumlah  85 

Normal Parameters
a
 Mean 66.7647 

Std. Deviation 1.60302E1 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .121 

Positive .121 

Negative -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.120 

Asymp. Sig. (2-tailed) .163 

 

Uji normalitas data Prestasi belajar siswa dihitung dengan 

menggunakan program komputer didapat nilai sig. dikatakan 

memenuhi syarat normalitas apabila nilai P-Value atau Asymp.Sig. (2-

tailed) lebih besar dari 0,05. Dari hasil diatas terlihat bahwa nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,163 atau lebih besar dari 0,05. Maka 

disimpulkan bahwa syarat normalitas data sudah terpenuhi. 



82 
 

e. Melakukan uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dilakukan untuk memastikan apakah sampel 

yang digunakan dalam penelitian mempunyai varians yang sama 

atau tidak.  

 

Kriteria Uji : terima Ho jika 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  < 𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  dengan taraf nyata  

5 % (sudjana, 2005: 261-264) 

 

Berdasarkan data hasil belajar berdistribusi normal, maka pada data 

tersebut dilakukan uji homogenitas. Hasil uji homogenitas dari 

perhitungan dengan menggunakan program komputer didapat hasil 

pengujian yang dapat dilihat pada tabel 

 

Tabel 3.18 . Daftar Hasil Uji Homogenitas pada hasil belajar 

  

F df1 df2 Sig. 

.909 3 81 .441 

 

Syarat Homogenitas terpenuhi bila nilai P-Value atau Sig. lebih besar 

dari 0,05. Pada table diatas terlihat bahwa nilai Sig. adalah sebesar 

0,441 maka disimpulkan bahwa syarat homogenitas telah terpenuhi. 

 

Uji normalitas data motivasi belajar dan data prestasi belajar 

matematika siswa juga dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS for Windows. 
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3.9  Hipotesis Statistik 

Berdasarkan uraian hipotesis penelitian, maka dapat disusun hipotesis 

statistik dari penelitian ini adalah: 

 

3.9.1  Hipotesis 1 : 

Ho : INT.AxB = 0 

H1 : INT.AxB ≠ 0 

A =  Bentuk tes dan motivasi belajar siswa  

B = Peningkatan prestasi belajar 

Keterangan : 

Ho :  Tidak ada interaksi yang signifikan antara bentuk tes dengan 

motivasi belajar siswa 

H1 :  ada interaksi yang signifikan antara bentuk tes dengan motivasi 

belajar siswa 

 

Kriteria Uji: 

Jika nilai probabilitas (sig) interaksi bentuk tes pada motivasi 

siswa < 0,05 Ho ditolak dan sebaliknya. 

 

 

3.9.2  Hipotesis 2 : 

H0: μB1 ≤ μB2 

H1: μ B1 > μ B2 

μ B1  =  Rata-rata prestasi belajar siswa yang diberikan tes Pilihan 

Ganda  

μB2 = Rata-rata prestasi belajar siswa yang diberikan tes uraian 
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Keterangan:  

H0 : Rata-rata  prestasi matematika siswa yang menggunakan tes 

pilihan ganda lebih kecil atau sama dengan siswa yang 

menggunakan tes Uraian 

H1 : Rata-rata  prestasi matematika siswa yang menggunakan tes 

pilihan ganda lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan 

tes Uraian. 

Kriteria Uji: 

Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 maka ada perbedaan rata-rata 

prestasi yang Signifikan antara siswa yang diberikan tes pilihan 

ganda dengan siswa yang diberikan tes uraian. 

 

 

3.9.3  Hipotesis 3 : 

H0: μA1 B1 ≤  μA1 B2 

H1: μ A1 B1 > μA1 B2 

μA1 B1 =  Rata-rata prestasi belajar matematika siswa dengan motivasi 

belajar Kuat yang diberi Pilihan Ganda 

μA1 B2  =  Rata-rata prestasi belajar matematika siswa dengan motivasi 

belajar Kuat yang diberi tes Uraian  

Keterangan : 

H0 : Rata-rata    prestasi belajar matematika siswa yang diberikan 

tes Pilihan Ganda  lebih kecil atau sama dengan daripada 

siswa yang diberikan tes Uraian dengan motivasi siswa yang 

Kuat 
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H1 : Rata-rata  prestasi belajar matematika siswa yang diberikan 

tes Pilihan Ganda lebih tinggi daripada siswa yang diberikan 

tes Uraian dengan motivasi siswa yang Kuat 

 

Kriteria Uji: 

Jika nilai sig (2-tailed) < 0,025 maka ada Rata-rata  perbedaan 

prestasi yang signifikan antara siswa yang diberikan tes Uraian  

dengan siswa yang diberikan tes pilihan ganda pada siswa yang 

mempunyai motivasi Kuat. 

 

3.9.4  Hipotesis 4 : 

H0: μA2 B1 ≤  μA2 B2 

H1: μ A2 B1 > μA2 B2 

μA2 B1 =  Rata-rata prestasi belajar matematika siswa dengan motivasi 

belajar Kuat yang diberi tes pilihan ganda 

μA2 B2  =  Rata-rata prestasi belajar matematika siswa dengan motivasi 

belajar Kuat yang diberi tes uraian 

Keterangan : 

H0 : Rata-rata    prestasi belajar matematika siswa yang diberikan 

tes  pilihan ganda lebih kecil atau sama dengan daripada 

siswa yang diberikan tes Uraian dengan motivasi siswa yang 

Kuat 

H1 : Rata-rata    prestasi belajar matematika siswa yang diberikan 

tes Pilihan Ganda  lebih tinggi daripada siswa yang 

diberikan tes Uraian dengan motivasi siswa yang Lemah 
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Kriteria Uji: 

Jika nilai sig (2-tailed) < 0,025 maka ada Rata-rata  perbedaan 

prestasi yang signifikan antara siswa yang diberikan tes Uraian  

dengan siswa yang diberikan tes pilihan ganda pada siswa yang 

mempunyai motivasi Lemah. 


