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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 Pringsewu

tahun pelajaran 2014/2015 semester genap yang terdiri atas enam kelas yaitu kelas

VIII.1 sampai VIII.6. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive

random sampling, dengan langkah sebagai berikut:

1. Memilih salah satu guru yang mengajar pada kelas VIII, dan terpilih Ibu

Ferinita, S.Pd.. Berikut ini data guru yang mengajar di kelas VIII.

Tabel 3.1 Data guru yang mengajar kelas VIII

No Kelas Nama Guru
1 VIII.1 Ferinita, S.Pd.
2 VIII.2 Sri Yuniawanti, S.Pd.
3 VIII.3 Sri Wahyuni, S.Pd.
4 VIII.4 Sri Wahyuni, S.Pd.
5 VIII.5 Ferinita, S.Pd.
6 VIII.6 Ferinita, S.Pd.

2. Menentukan secara acak satu kelas yang diajar oleh guru tersebut, dan terpilih

sebagai sampel penelitian adalah kelas VIII.1 dengan jumlah siswa 33 orang.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu vari-

abel bebas yaitu model pembelajaran berbasis masalah dan satu variabel terikat

yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa.  Desain yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah One Group Pretest Posttest. Dalam desain ini dilakukan dua

kali tes, yaitu tes kemampuan awal (pretest) sebelum perlakuan dan tes

kemampuan akhir (posttest) setelah diberi perlakuan.  Desain penelitian tersebut

dapat digambarkan sebagai berikut dalam Sugiyono (2013: 111).

Tabel 3.2 One Group Pretest Posttest

Kelas Awal Perlakuan Akhir
Eksperimen O1 X O2

Keterangan :
O1 : tes kemampuan awal
O2 : tes kemampuan akhir
X : model pembelajaran berbasis masalah

C. Langkah-langkah Penelitian

Terdapat tiga tahap dalam penelitian ini, diantaranya tahap persiapan, tahap pelak-

sanaan, dan tahap analisis data.  Penjelasan dari tahap-tahap di atas adalah sebagai

berikut.

1. Tahap Persiapan

Adapun langkah-langkah dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. mengidentifikasi masalah yang diteliti;

b. melakukan penelitian pendahuluan;

c. menetapkan materi pelajaran;

d. menyusun instrumen penelitian;

e. melakukan validasi instrumen;

f. melakukan uji coba tes yang telah dibuat pada kelas selain kelas

eksperimen.



23

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan sebagai berikut :

a. memberikan tes kemampuan awal (pre-test) komunikasi matematis;

b. pelaksanaan  model pembelajaran berbasis masalah pada kelas eksperi-

men; dan

c. memberikan tes kemampuan akhir (post-test) kemampuan komunikasi ma-

tematis.

3. Tahap Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam tahap analisis data sebagai berikut :

a. mengumpulkan hasil data kuantitatif berupa tes kemampuan awal dan tes

kemampuan akhir dari kelas eksperimen;

b. mengolah dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab rumusan

masalah; dan

c. membuat kesimpulan berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan.

D. Data Penelitian

Data dalam penelitian adalah data kemampuan komunikasi matematis yang be-

rupa data kuantitatif .

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data, digunakan teknik tes untuk memperoleh data

kuantitatif.  Tes yang dimaksud dalam adalah tes tertulis yang dilaksanakan dua

kali, yaitu tes kemampuan awal yang dilakukan sebelum perlakuan diberikan dan

tes kemampuan akhir yang dilakukan setelah perlakuan.
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F. Instrumen Penelitian

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis tentang

kemampuan komunikasi matematis siswa. Untuk mendapatkan data kemampuan

komunikasi matematis yang akurat, maka tes yang digunakan haruslah tes yang

baik.  Ciri-ciri tes yang baik adalah memiliki validitas, reliabilitas, daya pembeda

dan tingkat kesukaran yang baik.

1. Validitas

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi (content

validity).  Validitas isi melihat apakah isi tes mewakili keseluruhan materi atau

bahan ajar, indikator kemampuan komunikasi matematis yang akan diukur dan

sesuai dengan kemampuan bahasa yang dimiliki siswa sehingga dapat mengukur

kemampuan komunikasi matematis siswa.

Agar tes mewakili validitas isi yang baik maka dilakukan penyusunan instrumen

tes dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menentukan cangkupan materi yang akan diujikan;

2. menentukan bentuk tes, yaitu tes tertulis dengan soal berbentuk uraian

berjumlah lima soal;

3. menentukan waktu pengerjaan soal, yaitu 80 menit;

4. menyusun kisi-kisi soal berdasarkan indikator yang akan diukur disesuaikan

dengan waktu pengerjaan soal;

5. menyusun rubrik penyekoran.
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Rubrik penyekoran kemampuan komunikasi matematis yang digunakan adalah

rubrik penyekoran yang dikembangkan oleh Puspaningtyas (2012: 23) yaitu:

Tabel 3.3 Rubrik Penyekoran Komunikasi Matematis

Skor
(1)

Menulis
(Written Texts)

(2)
Ekspresi

Matematika
(Mathematical

Expression)

(3)
Menggambar

(Drawing)

0
Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak
memahami konsep sehingga informasi yang diberikan tidak
memiliki arti

1

Hanya sedikit dari
penjelasan yang
benar

Hanya sedikit dari
pendekatan
matema-tika yang
benar

Hanya sedikit dari
gambar yang benar

2

Penjelasan secara
matematis masuk
akal namun hanya
sebagian yang
lengkap dan benar

Membuat
pendekatan
matematika dengan
benar, namun salah
dalam mendapatkan
solusi

Membuat gambar
namun kurang
lengkap dan benar

3

Penjelasan secara
matematis tidak
tersusun secara logis
atau terdapat sedikit
kesalahan bahasa

Membuat
pendekatan
matematika dengan
benar, kemudian
melakukan
perhitungan atau
mendapatkan solusi
secara lengkap dan
benar

Membuat gambar,
secara lengkap dan
benar

4

Penjelasan secara
matematis masuk
akal dan jelas serta
tersusun secara
sistematis

- -

Skor
maksi
mal

4 3 3

6. menulis butir soal sesuai dengan kisi-kisi;

7. penilaian validitas isi oleh guru mitra yang dipandang sebagai ahli.



26

Setelah dilakukan penilaian oleh guru mitra, diperoleh bahwa seluruh instrumen

tes kemampuan awal dan kemampuan akhir komunikasi matematis siswa telah

sesuai untuk digunakan sebagai instrumen ditinjau dari bahasa dan bahan ajar.

Setelah dilakukan uji coba, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil uji coba

untuk mengetahui reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal.

2. Reliabilitas

Untuk menentukan apakah tes hasil belajar bentuk uraian yang disusun telah

memiliki reliabilitas yang tinggi ataukah belum, pada umumnya digunakan sebuah

rumus yang dikenal dengan nama Rumus Alpha.  Adapun rumus alpha dimaksud

adalah :

= − 1 1 − ∑
keterangan:

:  reliabilitas yang dicari
n : banyaknya butir soal∑ : jumlah varians skor tiap-tiap item

:  varians total

Harga r11 yang diperoleh diimplementasikan dengan kriteria dari Arikunto (2010:

75) seperti tertera dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Koefisien Reliabilitas

Koefisien reliabilitas (r11) Kriteria
0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi
0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi
0,40 < r11≤ 0,60 Cukup
0,20 < r11≤ 0,40 Rendah
0,00 < r11≤ 0,20 Sangat rendah
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Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan harus memilki kriteria relibilitas

cukup hingga sangat tinggi. Hasil perhitungan terdapat pada Tabel 3.7 dan 3.8

(halaman 29).

3. Indeks kesukaran

Indeks kesukaran dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus dari

Suherman (2003: 17) sebagai berikut:

=
Keterangan :
IK    = indeks kesukaranX = skor rata-rata tiap butir soalSMI = skor maksimum ideal tiap butir soal

Adapun klasifikasi indeks kesukaran berdasarkan Suherman (2003: 170) dapat

dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Klasifikasi Indeks Kesukaran

Indeks Kesukaran Interpretasi
IK = 0,00 Soal terlalu sukar

0,00 < IK ≤ 0,30 Soal sukar
0,30 < IK ≤ 0,70 Soal sedang
0,70 < IK ≤ 1,00 Soal mudah

IK > 1,00 Soal terlalu mudah

Pada penelitian ini, instrumen tes yang digunakan memiliki indeks kesukaran

mudah sampai sukar. Hasil perhitungan indeks kesukaran terdapat pada Tabel 3.7

dan 3.8 (halaman 29).
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4. Daya Pembeda

Sebelum menghitung indeks daya pembeda, data terlebih dahulu diurutkan dari

yang tertinggi sampai terendah, kemudian diambil 27% data tertinggi (disebut

kelompok tinggi) dan 27% data terendah (disebut kelompok rendah).  Menurut

Suherman (2003: 161) rumusnya adalah :

= −
Keterangan:X = rata-rata skor kelompok atasX = rata-rata skor kelompok bawahDP = daya pembedaSMI = skor maksimum ideal tiap butir soal

Adapun klasifikasi daya pembeda berdasarkan Suherman (2003: 161), dapat

dilihat pada Tabel 3.4  berikut:

Tabel 3.6 Klasifikasi Daya Pembeda

Besar Daya Pembeda Interpretasi
DP ≤ 0 Soal sangat jelek0,00 <DP ≤0,20 Soal jelek0,20 <DP ≤0,40 Soal cukup0,40 <DP ≤0,70 Soal baik0,70 <DP ≤1,00 Soal sangat baik

Soal yang digunakan untuk tes hasil belajar memiliki daya pembeda cukup sampai

baik sekali. Hasil perhitungan daya pembeda terdapat pada Tabel 3.7 dan 3.8.
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Berikut ini hasil analisis soal tes kemampuan komunikasi matematis awal dan

kemampuan komunikasi matematis akhir.

Tabel 3.7 Data Hasil Uji Coba Instrumen Tes Kemampuan Awal
Komunikasi Matematis

No.Soa
l

Validita
s

Reliabilita
s

Daya Beda
Tingkat

Kesukaran

Keputusan
yang

Diambil

1

Valid
0.67

(Tinggi)

0,27 (Cukup)
0,68
(Sedang)

Digunakan

2 0,22 (Cukup) 0,83 (Mudah) Digunakan
3 0,67 (Baik) 0,25 (Sukar) Digunakan

4 0,29 (Cukup)
0,68
(Sedang)

Digunakan

5 0,25 (Cukup)
0,48
(Sedang)

Digunakan

Berdasarkan hasil uji coba di atas, instrumen tes dikatakan valid, memiliki

reliabilitas, daya pembeda dan indeks kesukaran yang baik. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa soal tes kemampuan awal dapat digunakan untuk

mengumpulkan data.

Tabel 3.8 Data Hasil Uji Coba Instrumen Tes Kemampuan Akhir Komuni-
kasi Matematis

No.Soal
Validita

s
Reliabilita

s
Daya Beda

Tingkat
Kesukaran

Keputusan
yang

Diambil

1

Valid 0,68
(Tinggi)

0,26 (Cukup)
0,64
(Sedang)

Digunakan

2 0,22 (Cukup) 0,26 (Sukar) Digunakan

3
1.00 (Baik
sekali)

0,87
(Sedang)

Digunakan

4
0,75 (Baik
Sekali)

0,48
(Sedang)

Digunakan

5
0,84 (Baik
Sekali)

0,47
(Sedang)

Digunakan

Berdasarkan hasil uji coba di atas, instrumen tes dikatakan valid, memiliki

reliabilitas, daya pembeda dan indeks kesukaran yang baik. Sehingga dapat
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disimpulkan bahwa soal tes kemampuan akhir dapat digunakan untuk

mengumpulkan data.

G. Analisis Data

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji

homogenitas pada kedua data.

1. Uji normalitas

Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang di-

peroleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.   Adapun

langkah-langkah uji nomalitas menggunakan uji Chi-Kuadrat (Sudjana, 2005:

273) yaitu :

a. Hipotesis :

H0 :  data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 :  data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal

b. Taraf signifikan :  = 0,05

c. Statistik uji : = ∑ ( )
Keterangan :
x2 =  harga Chi-Kuadrat
Oi =  frekuensi pengamatan
Ei =  frekuensi yang diharapkan
k =  banyaknya kelas interval.

d. Kriteria uji : tolak H0 jika ≥ ( )( ) dengan dk = k – 3.  Dalam hal

lainnya H0 diterima.
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Pada penelitian ini, uji Chi Kuadrat dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel.

Hasil perhitungan uji normalitas kelompok data dapat dilihat pada Lampiran C.4,

rangkuman uji normalitas tersebut disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Awal dan
Kemampuan Akhir Komunikasi Matematis

Sumber Data Keputusan Uji
Tes Kemampuan Awal 7,58 9,49 H0 diterima

Tes Kemampuan Akhir 6,81 H0 diterima

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok

data memiliki variansi yang homogen atau tidak. Pengujian homogenitas ini

menggunakan uji F, dengan rumusan hipotesis menurut Sudjana (2005: 251)

sebagai berikut:

a. Hipotesis :

H0: = (data kemampuan komunikasi matematis siswa sebelum dan

sesudah menggunakan pembelajaran berbasis masalah

memiliki varians yang homogen)

H1: > (data kemampuan komunikasi matematis siswa sebelum dan

sesudah menggunakan pembelajaran berbasis masalah

memiliki varians yang tidak homogen)

b. Taraf Signifikan: α = 0,05
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c. Statistik Uji : F = = dengan =
∑( ̅)

d. Kriteria Uji: Tolak H0 jika ≥ ( , ) dengan ( , ) didapat dari daftar

distribusi F dengan peluang , sedangkan derajat kebebasan masing-

masing sesuai dengan dk pembilang dan penyebut.

Pada penelitian ini, didapat F = 1,243 sedangkan ( , ) = 2,0247, karena

F < F ( , ) maka H0 diterima, artinya data kemampuan komunikasi matematis

siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis

masalah memiliki varians yang homogen.

3. Uji Hipotesis

Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sehingga dilakukan uji pro-

porsi untuk mengetahui persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi

matematis dengan baik pada kelas PBL.

a. Uji Proporsi

Untuk menguji hipotesis bahwa proporsi siswa yang memiliki kemampuan

komunikasi matematis dengan baik di kelas PBL lebih dari 0,7 maka dilakukan uji

proporsi pada data kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas tersebut.  Uji

yang dilakukan adalah  uji proporsi satu pihak dengan rumusan hipotesis sebagai

berikut:
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a. Hipotesis

H0 :  ═ 0,70 (persentase siswa tuntas belajar sama dengan 70%)

H1:  > 0,70 (persentase siswa tuntas belajar  lebih dari 70%)

b. Taraf Signifikan: α = 0,05

c. Statistik Uji menurut Sudjana (2005: 234)

z =
– 0,7(0,7 (1 0,7 ))/

keterangan:
x = banyak siswa tuntas belajar
n = jumlah sampel
0,70 = proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan

d. Kriteria uji: tolak H0 jika hitungz ≥ 5,0z dengan taraf nyata 5%.  Harga

5,0z diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 – α).

b. Uji Kesamaan Dua Rata-rata

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap data yang

diperoleh, didapat kesimpulan bahwa data kemampuan komunikasi matematis

berdistribusi normal maka dilakukan uji kesamaan dua rata-rata yaitu uji-t

berpasangan. Menurut Sudjana (2005:244) rumusan hipotesis untuk uji-t

berpasangan adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis

H0 : µ1 = µ2 (rata-rata skor kemampuan komunikasi matematis siswa setelah

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah sama dengan

rata-rata skor kemampuan komunikasi matematis siswa sebelum

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah)
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H1 : µ1 > µ2 (rata-rata skor kemampuan komunikasi matematis siswa setelah

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi

dibanding rata-rata skor kemampuan komunikasi matematis siswa

sebelum menggunakan model pembelajaran berbasis masalah)

b. Taraf Signifikan: α = 0,05

c. Statistik Uji:  t = /√ dengan =
∑( ) (∑ )( )

keterangan:
= rata-rata selisih skor kemampun awal dan skor kemampuan akhir
= selisih skor kemampun awal dan skor kemampuan akhir

n = banyaknya siswa
s = simpangan baku selisih skor kemampun awal dan skor kemampuan

akhir.

d. Kriteria Uji: tolak H0 jika t ≥ , dimana didapat dari daftar distribusi t

dengan dk = (n - 1) dan peluang (1 − ). Untuk harga-harga t lainnya H0

diterima.


