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III  METODE PENELITIAN 

 
 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 1 Bandar Lampung.  Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMKN 1 Bandar Lampung yang 

terdiri dari 6 kelas jurusan manajemen (Akuntansi, Pemasaran dan Perkantoran).  

Dari keenam kelas tersebut dipilih 2 kelas yaitu sebagai kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  Dengan menggunakan teknik cluster random sampling karena tiap 

kelas dianggap memiliki tingkat kemampuan pemahaman konsep yang sama, 

sampel dalam penelitian terpilih kelas X PM1 sebagai kelas eksperimen dan X 

PM2 sebagai kelas kontrol. 

 
B.    Desain Penelitian 
 

 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi experiment)  dengan pola 

pretest-posttest control design sebagaimana yang dikemukakan Furchan (1982:356) 

sebagai berikut: 

 

  Tabel 3.1.  Pretes – Postes Kontrol Desain 

Kelas Pre-tes Perlakuan Pos-tes 

Eksperimen Y1 X1 Y2 

        Kontrol Y1 X2 Y2 
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Keterangan: 

X1 : perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan model   

       pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

X2 : perlakuan pada kelas kontrol dengan menggunakan model   

      pembelajaran konvensional 

Y1 : pretest yang diberikan sebelum perlakuan 

Y2 : posttest yang diberikan setelah perlakuan 

 
 

C.  Langkah-Langkah Penelitian 
 

 

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian pendahuluan, untuk melihat kondisi lapangan seperti berapa kelas 

yang ada, jumlah siswanya, serta cara mengajar guru matematika selama 

pembelajaran 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar kerja Siswa 

(LKS) untuk kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, sedangkan untuk kelas kontrol dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

3. Membuat instrumen penelitian yang terlebih dahulu dibuat kisi-kisi yang 

sesuai dengan indikator pemahaman konsep matematis beserta penyelesaian 

dan aturan penskorannya.  Kemudian soal tersebut diujikan terlebih dahulu ke 

kelas yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi yang ada pada soal-

soal tersebut.  Setelah itu menghitung validitas tes untuk mengetahui apakah 

soal tersebut layak digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman 
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konsep matematis pada siswa yang baru akan mendapat pembelajaran tentang 

materi fungsi linier. 

4. Mengadakan pretes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

5. Melaksanakan perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan model pem-

belajaran STAD dan pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

konvensioanal  

6. Mengadakan posttes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

7. Menganalisis data 

8. Membuat kesimpulan 

 

D. Data Penelitian 

 
 

Data dalam penelitian ini adalah data pemahaman konsep matematis siswa yang 

diperoleh dari tes pemahaman konsep pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 
 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes.  Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pemahaman konsep berbentuk 

esai. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami 

materi Fungsi Linier yang diberikan.  Tes diberikan sebelum pembelajaran 

(pretest) dan sesudah pembelajaran (posttest) pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  Tes yang diberikan sesudah pembelajaran dimaksudkan untuk melihat 

pengaruh pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematis siswa.  Untuk 

menilai pemahaman konsep matematika dapat dilakukan dengan memperhatikan 

indikator-indikator dari pemahaman konsep matematika.  Adapun kriteria 

penilaian pemahaman konsep, disajikan dalam Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2.  Skoring Tes Pemahaman Konsep 

No Indikator Jawaban Skor 

1. 
Menyatakan ulang 

suatu konsep 

 

Tidak menjawab 0 

Menyatakan ulang suatu konsep tetapi salah 1 

Menyatakan ulang suatu konsep dengan benar 2 

2. 

Mengklarifikasikan 

objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu. 

 

Tidak menjawab 0 

Mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu tetapi salah. 1 

Mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu dengan benar. 
2 

3. 

Memberi contoh dan 

non-contoh dari 

konsep. 

 

Tidak menjawab. 0 

Memberi contoh dan non-contoh dari konsep tetapi 

salah. 
1 

Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 

dengan benar. 
2 

4. 

Menyajikan konsep 

dalam berbagai 

bentuk representasi 

matematika. 

 

Tidak menjawab 0 

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematika tetapi salah. 
1 

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematika dengan benar. 
2 

5. 

Mengembangkan 

syarat perlu dan 

syarat cukup suatu 

konsep. 

 

Tidak menjawab. 0 

Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep tetapi salah. 
1 

Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep dengan benar. 
2 

6. 

Menggunakan, 

memanfaatkan dan 

memilih prosedur 

atau operasi tertentu. 

 

Tidak menjawab. 0 

Menggunakan, memanfaatkan dan memilih 

prosedur atau operasi tertentu tetapi salah. 
1 

Menggunakan, memanfaatkan dan memilih 

prosedur atau operasi tertentu dengan benar. 
2 

7. 

Mengaplikasikan 

konsep atau 

pemecahan masalah. 

 

Tidak menjawab. 0 

Mengaplikasikan konsep atau pemecahan masalah 

tetapi salah. 
1 

Mengaplikasikan konsep atau pemecahan masalah 

dengan benar. 
2 

                                                                                                   Sartika ( 2011:22) 

 

F.   Instrumen Penelitian dan Pengembangan 

 

 

1. Validitas Butir Soal 

 
Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas isi. Validitas isi dari tes 

pemahaman konsep matematis ini dapat diketahui dengan cara membandingkan isi yang 

terkandung dalam tes pemahaman konsep matematis dengan indikator pembelajaran 

yang telah ditentukan. 
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Dalam penelitian ini soal tes dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika 

kelas X.  Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas X SMKN 1 

Bandar Lampung mengetahui dengan benar kurikulum SMK, maka validitas instrumen 

tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran matematika.  Tes yang 

dikategorikan valid adalah yang butir-butir tesnya telah dinyatakan sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator yang diukur berdasarkan penilaian guru mitra. 

 

Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang diukur dan 

kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa 

dilakukan dengan menggunakan daftar check list oleh guru. 

 

Setelah perangkat tes dinyatakan valid, maka perangkat tes diujicobakan diluar 

sampel penelitian yaitu pada siswa kelas XI PM2.  Setelah diujicobakan, diukur 

tingkat realiabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal.   

 

2. Reliabilitas  

 
 

Perhitungan reliabilitas tes ini didasarkan pada pendapat Sudijono (2008:207) 

yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas tes dapat digunakan 

rumus alpha, yaitu : 

keterangan: 

11r      =  Koefisien reliabilitas tes  

 n     =  Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

2Si  =  Jumlah varians skor dari tiap butir item 

Si
2
     =  Varians total 

 

2

2

11 1
1 Si

Si

n

n
r
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Setelah dilakukan perhitungan instrumen tes, diperoleh nilai 
11r = 0,79.  Menurut 

Sudijono (2008:207) reliabilitas dari tes hasil belajar dikatakan tinggi apabila r11 

sama dengan atau  lebih dari 0,70.  Berdasarkan interpretasi reliabilitas tersebut, 

instrumen tes digolongkan pada reliabilitas tinggi karena lebih dari 0,70. Oleh 

karena itu, instrumen tes tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data. 

 
3. Tingkat Kesukaran (TK) 

 

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.  Seperti yang dikemukakan Sudijono 

(dalam Noer, 2010:23) untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal 

digunakan rumus : 

 

Keterangan: 

TK : tingkat kesukaran suatu butir soal 

JT   : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh 

IT    : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir  soal 

 

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria 

indeks kesukaran sebagai berikut : 

 

  Tabel 3.3.  Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

 

Nilai Interpretasi 
05,000,0 TK  Sangat Sukar 
30,016,0 TK  Sukar 
70,031,0 TK  Sedang 
85,071,0 TK  Mudah 
00,186,0 TK  Sangat Mudah 

                                                                     Sudijono (dalam Noer, 2010:23) 

T

T

I

J
TK
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Setelah menghitung tingkat kesukaran soal diperoleh hasil bahwa soal nomor 1 

memiliki nilai tingkat kesukaran 0,62 sehingga termasuk kategori soal yang 

sedang, soal nomor 2 memiliki nilai tingkat kesukaran 0,79 sehingga termasuk 

kategori soal yang mudah, soal nomor 3 memiliki nilai tingkat kesukaran 0,17 

sehingga termasuk kategori soal sukar, soal nomor 4 memiliki nilai tingkat 

kesukaran 0,46 sehingga termasuk kategori soal sedang, soal nomor 5 memiliki 

nilai tingkat kesukaran 0,32 sehingga termasuk kategori soal sedang dan soal 

nomor 6 memiliki tingkat kesukaran 0,16 sehingga termasuk kategori sukar.  Dari 

6 soal tersebut, dapat diketahui bahwa 3 soal memiliki tingkat kesukaran dengan 

kategori sedang yaitu butir soal nomor 1, 4, 5, dan 2 soal dengan kategori sukar 

yaitu butir soal nomor 6 dan 3, serta 1 soal dengan kategori mudah yaitu soal 

nomor 2. 

 

4. Daya Pembeda (DP) 

 

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal dapat 

membedakan siswa yang berkemampuam tinggi dan siswa yang berkemampuan 

rendah. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa 

yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai terendah. 

Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut 

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

kelompok bawah).  

 

Karno To (dalam Noer, 2010) mengungkapkan menghitung daya pembeda 

ditentukan dengan rumus:  

IA

JBJA
DP
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Keterangan : 

DP : indeks daya pembeda satu butri soal tertentu 

JA  : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

JB  : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA  : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah) 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang 

tertera dalam tabel 3.3 berikut : 

 

  Tabel 3.4.  Interpretasi Nilai Daya Pembeda 
 

Nilai Interpretasi 

10,0DPNegatif  Sangat Buruk 
19,010,0 DP  Buruk 

29,020,0 DP  Agak baik, perlu revisi 
49,030,0 DP  Baik 

50,0DP  Sangat Baik 

                     Sudijono (dalam Noer, 2010) 
 

Setelah menghitung daya pembeda soal diperoleh hasil bahwa soal nomor 1 

memiliki daya pembeda 0,40 sehingga termasuk soal dengan kategori baik, soal 

nomor 2 memiliki daya pembeda 0,22 sehingga termasuk soal dengan kategori 

sedang (agak baik), soal nomor 3 memiliki daya pembeda 0,38 sehingga 

termasuk soal dengan kategori baik, soal nomor 4 memiliki daya pembeda 0,63 

sehingga termasuk soal dengan kategori sangat baik, soal nomor 5 memiliki daya 

pembeda 0,31 sehingga termasuk soal dengan kategori baik dan soal nomor 6 

memiliki daya pembeda 0,36 sehingga termasuk soal dengan kategori baik.  Dari 

6 soal tersebut, dapat diketahui bahwa 4 soal memiliki daya pembeda dengan 

kategori baik yaitu soal nomor 1, 3, 5, 6, dan 1 soal dengan kategori agak baik 
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yaitu soal nomor 2  serta 1 soal dengan kategori sangat baik yaitu soal no 4.  

Rekapitulasi hasil tes uji coba disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut: 

 

  Tabel 3.4.  Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba 

 

No 

Soal 
Validitas Reliabilitas Daya Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 

1 Valid 

0,79 

(Reliabilitas 

Tinggi) 

0,40 (baik) 0,62 (sedang) 

2 Valid 0,22 (agak baik) 0,79 (mudah) 

3 Valid 0,38 (baik) 0,17 (sukar) 

4 Valid 0,63 (sangat baik) 0,46 (sedang) 

5 Valid 0,31 (baik) 0,32 (sedang) 

6 Valid 0,36 (baik) 0,16 (sukar) 

 
Dari tabel rekapitulasi hasil tes uji coba diatas, terlihat bahwa keempat komponen 

soal yaitu nomor 1, 2, 4, 5 dari keenam butir soal tersebut telah memenuhi 

kriteria yang ditentukan, Sedangkan untuk dua butir soal yaitu nomor 3 dan 6 

setelah dilakukan revisi,soal memenuhi kriteria sehingga keenam butir soal 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep 

matematis siswa. 

 

G.  Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Sebelum sampel diberi perlakuan terlebih dahulu diadakan pretest, kemudian 

didapat hasil pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Setelah kedua 

sampel diberi perlakuan yang berbeda, data yang diperoleh dari hasil pretest dan 

posttest, dianalisis untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Menurut Melzer dalam Noer (2010: 

105) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi( norma-

lized gain) = g, yaitu : 

scorepretesscorepossibleimum

scorepretestscoreposttest
g

max
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Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan klasi-

fikasi dari Hake dalam Noer (105: 2010 ) seperti terdapat pada tabel berikut 

Tabel 3.5 Kriteria Indeks Gain 

 

Indeks Gain (g) Kriteria 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

    Sumber : Meltzer dalam Noer (2010: 105) 

 
1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data peningkatan 

pemahaman matematis yang sudah dihitung dengan gain sebelumnya ber-

distribusi normal atau tidak. 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah. 

1) Hipotesis Uji: 

H0 :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 :  sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

2) Taraf Signifikansi: α  = 5% 

3) Statistik uji: 

Uji ini menggunakan uji Chi-Kuadrat menurut Sudjana (2005: 273): 

 

 

Keterangan: 

 

X
2  

= harga Chi-kuadrat 

Oi  = frekuensi observasi 

Ei  = frekuensi harapan 

k   = banyaknya kelas interval 
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4) Keputusan uji: 

Tolak H0 jika 
31

2

kxx  dengan taraf  = taraf nyata untuk pengujian.  

Dalam hal lainnya H0 diterima. 

 

Karena sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal kemudian 

data diolah dengan menggunakan uji non-parametrik (uji Mann-Whitney U). 

 
2. Uji Hipotesis 

Adapun hipotesis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam uji Mann-

Whitney U menurut Djarwanto (1985: 40) sebagai berikut.   

H0 : Peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sama dengan 

Peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

H1 : Peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari 

Peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 

Untuk menghitung nilai statistik uji Mann-Whitney U, rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

     U = 1
11

21
2

)1(
R

nn
nn  

     U = 2
22

21
2

)1(
R

nn
nn  
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Keterangan: 

U = Nilai Uji Mann-Whitney U 

n1 = banyaknya subyek kelas dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

n2 = banyaknya subyek kelas dengan pembelajaran konvensional 

R1 = jumlah urutan yang diberikan pada sampel dengan jumlah n1. 

R2 = jumlah urutan yang diberikan pada sampel dengan jumlah n2. 

Adapun kriterianya adalah: 

1. Jika probabilitas  0,05 maka H0 diterima 

2. Jika probabilitas  0,05 maka H1 diterima 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS untuk melakukan Uji Mann-

Whitney U. 

 

 


