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III.  MODEL PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri Satu 

Atap 2 Negerikaton tahun pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari 2 kelas, yaitu 

kelas VII A dan VII B.  Pada penelitian ini pengambilan sampling ditentukan 

dengan total sampling, dimana teknik penentuan sampel dengan semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Dari dua kelas dipilihlah kelas VII A yang 

terdiri dari 23 siswa sebagai kelas eksperimen dengan rata-rata nilai ujian mid 

semester 52,26 dan kelas VII B yang terdiri dari 25 siswa sebagai kelas kontrol 

dengan rata-rata nilai ujian mid semester 51,96. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Dalam penelitian ini diambil dua kelompok kelas.  Kemudian dipilih satu 

kelompok sebagai kelompok eksperimen dan yang satunya lagi sebagai kelompok 

kontrol.  Desain penelitian yang digunakan yaitu pretest-posttest control design.  

Pertama, pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan tes kemampuan awal 

pemahaman konsep matematis siswa.  Di dalam kelas eksperimen diterapkan 

model pembelajaran penemuan terbimbing untuk mengetahui keefektifan 
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penemuan terbimbing dalam mengukur kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa.  Sedangkan di dalam kelas kontrol akan diterapkan model 

pembelajaran konvensional sebagai pembanding.  Setelah diberikan perlakuan 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol selanjutnya diberikan tes akhir 

kemampuan pemahaman konsep matematis. 

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Pretest-posttest Control Design 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

E O1 X O2 

K O3 C O4 

 

 

Keterangan: 

E  : kelas eksperimen 

K : kelas control 

X : perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan strategi 

                pembelajaran penemuan terbimbing 

C : perlakuan pada kelas control dengan menggunakan strategi 

                pembelajaran konvensional 

O1  : kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sebelum diberikan 

                perlakuan pada kelas eksperimen  

O2  : kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah diberikan 

                perlakuan pada kelas eksperimen  

O3  : kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sebelum diberikan 

                perlakuan pada kelas kontrol  

O4  : kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah diberikan 

                perlakuan pada kelas kontrol  

 

 

C. Data Penelitian 

 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang 

menggambarkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, yaitu: 1) data 

tes kemampuan awal pemahaman konsep matematis sebelum pembelajaran;  
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2) data tes kemampuan pemahaman konsep matematis setelah pembelajaran 

dilaksanakan; dan 3) data pencapaian (gain) untuk mengetahui ada atau tidaknya 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini data diambil dengan teknik tes.  Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa.  Tes dilakukan pada awal (pretest) sebelum diperlakukan model penemuan 

terbimbing dan konvensional dan tes diberikan pada akhir pembelajaran (posttest). 

 

E. Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen dengan langkah-langkah 

penelitian sebagai berikut. 

1. Observasi Pendahuluan 

Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan atau 

tempat penelitian seperti jumlah kelas, jumlah siswa, cara guru mengajar, dan 

karakteristik siswa yang ada pada populasi. 

2. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan 

a. Penyusunan perangkat pembelajaran untuk pembelajaran dengan model 

penemuan terbimbing dan pembelajaran dengan model konvensional.  

Perangkat pembelajaran terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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(RPP), Lembaran Kerja Kelompok (LKK), kisi-kisi soal, soal tes, dan kunci 

jawaban soal tes pemahaman konsep yang merujuk pada pedoman penskoran. 

 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Mengembangkan instrument penelitian berupa tes kemampuan pemaha-

man konsep matematis siswa serta penskorannya. 

c. Melakukan validasi instrumen. 

d. Melakukan uji coba instrumen. 

e. Menghitung reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. 

f. Melakukan tes kemampuan awal untuk mengetahui kemampuan pemaha-

man konsep matematis siswa. 

g. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran penemuan 

terbimbing pada kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional 

pada kelas kontrol. 

h. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tes kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa setelah diberi perlakuan dan mengolah hasil tes 

tersebut. 

5. Analisis data 

6. Penyusunan laporan 

7. Membuat kesimpulan 
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F. Instrumen Penelitian  

 

Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis 

disusun dalam bentuk tes uraian.  Yang terdiri dari lima soal dengan materi 

segiempat. Skor jawaban disusun berdasarkan indikator kemampuan pemahaman 

konsep.  Teknik penskoran pada tes kemampuan pemahaman konsep adalah  

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 

Pedoman Penskoran Tes Pemahaman Konsep 

No Indikator Keterangan Skor 

1. Menyatakan 

ulang suatu 

konsep 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyatakan ulang suatu konsep tetapi 

salah 

1 

c. Menyatakan ulang suatu konsep 

dengan benar 

2 

2. Mengklasifikasi 

objek menurut 

sifat tertentu 

sesuai dengan 

konsepnya 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat 

tertentu tetapi tidak sesuai dengan 

konsepnya 

1 

c. Mengklasifikasi objek menurut sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya 

2 

3. Menyatakan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematika 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika tetapi salah 

1 

c. Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika dengan benar 

2 

4. Menggunakan, 

memanfaatkan 

dan memilih 

prosedur atau 

operasi tertentu 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menggunakan, memanfatkan, dan 

memilih  prosedur tetapi salah 

1 

c. Menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur dengan benar 

2 

5. Mengaplikasikan 

konsep  

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengaplikasikan konsep tetapi tidak 

tepat 

1 

c. Mengaplikasikan konsep dengan tepat 2 
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Sebelum instrumen tes digunakan, terlebih dahulu digunakan uji coba yang 

kemudian dilakukan analisis mengenai validitas isil, reliabilitas, tingkat kesuka-

ran, dan daya pembeda. 

 

1. Uji Validitas Instrumen 

 

 

Menurut Arikunto (2006: 168), validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrument.  Validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi merupakan 

validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur dengan 

analisis rasional.  Validitas isi dari tes kemampuan pemahaman konsep matematis 

ini dapat diketahui dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes 

kemampuan pemahaman konsep matematis dengan indikator pembelajaran yang 

telah dilakukan. Validitas isi tes dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru 

matematika SMP Negeri Satu Atap 2 Negerikaton.  Hasil penilaian terhadap 

instrumen yang dibuat yaitu semua soal yang dikatain valid berdasarkan guru 

mitra dapat dilihat pada Lampiran B.5 dan B.6 (Halaman 143-144). 

 

2. Uji Reliabilitas  

 

Menurut Arikunto (2006: 178), reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.  Untuk menghitung 

koefisien reliabilitas tes ini didasarkan pada pendapat Sudijono (2011: 207) yang 
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menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas tes dapat digunakan rumus 

Alpha Cronbach sebagai berikut. 

     (
 

   
)(   

∑  
 

   
) 

Keterangan: 

11r  : koefisien reliabilitas instrumen (tes) 

k  : banyaknya item  


2

b : jumlah varians dari tiap-tiap item tes 

2

t  : varians total  

 

Nilai koefisien reliabilitas yang didapat dari 
11r  diinterprestasikan dengan kriteria 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 Interprestasi Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Kriteria 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Sedang 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

 

Berdasarkan hasil uji coba tes yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien 

reliabilitas untuk tes kemampuan pemahaman konsep matematis sebesar 0,77.  

Hal ini telah memenuhi kriteria reliabilitas yang telah ditentukan sebelumnya 

yaitu lebih dari atau sama dengan 0,70.  Oleh karena itu instrumen tes 

kemampuan pemahaman konsep matematis sudah layak untuk diggunakan dalam 

mengumpulkan data.  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2 

(Halaman 148). 
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3. Indeks Kesukaran 

 

Sudijono (2011: 372) mengatakan bahwa suatu tes dikatakan baik jika memiliki 

derajat kesukaran sedang, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah.  

Perhitungan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut. 

   
 

  
 

Keterangan  

P : indeks kesukaran 

B : skor yang diperoleh siswa pada butir soal 

JS : jumlah skor maksimal pada suatu butir soal 

Kiteria indeks kesukaran yang digunakan untuk menginterpretasikan tingkat 

kesukaran suatu butir soal adalah sebagai berikut yang diadaptasi dari Sudijono 

(2011: 372). 

 

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

0,00 ≤ TK < 0,15 Sangat Sukar 

0,15 ≤ TK < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ TK < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ TK < 0,85 Mudah  

0,85 ≤ TK ≤ 1,00 Sangat Mudah 

 

Berdasarkan hasil uji coba tes kemampuan pemahaman konsep diperoleh hasil 

bahwa tingkat kesukaran tes telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu 

minilai sedang.  Hasil perhitungan mengenai tingkat kesukaran dapat dilihat pada 

Lampiran C.3 (Halaman 150). 
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4. Daya Pembeda 

Menurut Daryanto (2007: 183), daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah).  Rumus yang dapat digunakan untuk 

mengukur daya bed adalah sebagai berikut. 

    
     

  
 

Keterangan : 

DP : Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

JA : Rata-rata nilai kelompok atas pada butir soal yang diolah 

JB : Rata-rata nilai kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA : Skor maksimum butir soal yang diolah 

 

Perbandingan daya pembeda diinterpretasikan berdasarkan klasifikasi yang tertera 

pada table berikut yang diadaptasi dari Sudijono (2011: 121). 

 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

Negatif ≤ DP < 0,10 Sangat Buruk 

0,10 ≤ DP < 0,19 Buruk 

0,19 ≤ DP < 0,29 Sedang 

0,29 ≤ DP ≤ 0,49 Baik 

DP ≥ 50 Sangat Baik 

 

Berdasarkan hasil uji coba tes kemampuan pemahaman konsep diperoleh hasil 

bahwa daya pembeda tes telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu minimal 

sedang.  Hasil perhitungan mengenai daya pembeda dapat dilihat pada Lampiran 

C.3 (Halaman 149). 
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5. Teknik Analisis Data  
 

Untuk menganalisis data teknik yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif. Hasil 

uji instrumen yang telah terbukti valid dan reliabel diberikan kepada subjek 

penelitian, maka data dianalisis sebagai berikut.  Setelah kedua kelas sampel 

diberikan perlakuan berbeda, data yang diperoleh dari hasil tes kemampuan awal 

dan tes kemampuan akhir dianalisis untuk mendapatkan skor peningkatan (gain) 

pada kedua kelas.  Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  Menurut Hake (1999 : 1) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus 

gain ternormalisasi (normalized gain) = g, yaitu: 

  
                             

                              
 

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan oleh (Hake, 1999: 1) sebagai 

berikut. 

Tabel 3.7 Interpretasi Hasil Perhitungan Gain 

Besarnya Gain Interpretasi 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g < 0,7 Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

 

Hasil perhitungan skor gain kemampuan representasi matematis siswa 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.6 dan C.7 (Halaman 155-156). 

 

 


