
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Metro 

Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 190 siswa dan terdistribusi dalam 

tujuh kelas.  Dari tujuh kelas tersebut diambil dua kelas sebagai sampel penelitian.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Random Sampling yaitu 

mengambil enam kelas yang diajar oleh guru yang sama dari tujuh kelas yang ada.  

Kemudian mengambil dua kelas secara acak sebagai sampel yaitu sebagai kelas 

VIII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu.  Desain yang digunakan 

adalah pretest-posttest control group design.  Desain penelitian sebagaimana di-

kemukakan oleh Furchan (1982:356) digambarkan pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Pretest-Posttest Control Design 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen Y1 X Y2 

Kontrol Y1 C Y2 

 

Keterangan: 

Y1 : pretest  

X : perlakuan pada kelas eksperimen (model pembelajaran kooperatif tipe TPS) 

C : perlakuanpada kelas kontrol (model pembelajaran konvensional) 

Y2 : posttest 
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C. Prosedur Penelitian 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitan ini yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap Pendahuluan 

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2013 yang bertujuan untuk 

menemukan masalah terkait dengan pembelajaran matematika yang terdapat 

pada SMPN 9 Kota Metro. 

2. Tahap Perencanaan 

a. Peneliti menyusun silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Kerja Siswa (LKS), kisi-kisi instrumen, kunci jawaban instrumen, 

dan menyusun instrumen tes. 

b. Tahap berikutnya yaitu mengujicobakan soal-soal pre-test dan post-test 

pada kelas uji coba. Waktu pelaksanaan yaitu tanggal 14 Februari 2014.  

Setelah diuji coba maka soal tes dianalisis, kemudian soal diperbaiki.   

c. Tahap selanjutnya, peneliti menentukan populasi serta melakukan 

sampling.   

3. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2014 – 29 Maret 2014. 

Langkah-langkah pelaksanaan berturut-turut adalah sebagai berikut. 

a. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen (tanggal 21 Februari 2014) dan 

kelas kontrol (tanggal 22 Febuari 2014). 

b. Melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS di kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas 

kontrol. 
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c. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen (28 Maret 2014) dan kelas 

kontrol (tanggal 29 Maret 2014). 

4. Tahap pengolahan dan analisis data 

5. Penarikan kesimpulan 

6. Penyusunan laporan 

 

D. Data Penelitian 

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang diperoleh melalui tes pada sebelum dan sesudah 

pembelajaran, serta data gain (skor pencapaian). 

 

E.    Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik tes.  

Tes diberikan sebelum pembelajaran (pretest) dan sesudah pembelajaran (posttest) 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.   

 

F.   Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes.  Tes yang digunakan adalah tes 

kemampuan komunikasi matematis berbentuk esai.  Berikut disajikan pedoman 

penyekoran komunikasi matematis yang diadaptasi dari NCTM (1989:214). 
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Tabel 3.2 Pedoman Penyekoran 

 

Skor 
Menggambar 

(Drawing) 

 

Ekspresi 

Matematika 

(Mathematical 

Expression) 

Menulis 

(Written Texts) 

 

0 Tidak ada jawaban, atau meskipun ada informasi yang diberikan tidak 

berarti. 

1 Hanya sedikit dari 

ide-ide atau gambar, 

tabel, atau diagram 

yang benar 

Hanya sedikit dari 

istilah-istilah, notasi-

notasi matematika 

yang benar 

Hanya sedikit dari 

penjelasan yang benar 

2 Menyatakan ide-ide 

matematika dari 

bentuk gambar 

kurang lengkap atau 

membuat gambar, 

diagram, atau tabel 

dari ide-ide 

matematika namun 

kurang lengkap 

Menggunakan 

istilah-istilah, notasi-

notasi matematika 

dan struktur-

strukturnya untuk 

menyajikan ide, 

namun salah dalam 

menggambarkan 

hubungan-hubungan  

dan model-model 

situasi 

Penjelasan secara 

matematis masuk akal 

namun hanya sebagian 

yang lengkap dan benar 

3 Menyatakan gambar 

atau diagram ke 

dalam ide-ide 

matematika atau 

sebaliknya, dari ide-

ide matematika ke 

dalam bentuk 

gambar atau 

diagram. 

Menggunakan 

istilah-istilah, notasi-

notasi matematika 

dan struktur-

strukturnya untuk 

menyajikan ide, 

menggambarkan 

hubungan-hubungan 

dan model-model 

situasi 

Penjelasan secara 

matematis tidak 

tersusun secara logis 

atau terdapat sedikit 

kesalahan bahasa 

4 - - Penjelasan secara 

matematis masuk 

akal dan jelas serta 

tersusun secara 

sistematis 

Skor 

Maks 

3 3 4 

 

 

 

Sebelum digunakan dalam penelitian, soal tes tersebut akan dikonsultasikan 

terlebih dahulu kepada orang yang dianggap ahli (Expert Judgement), dalam hal 

ini guru matematia SMPN 9 Kota Metro.  Selanjutnya soal tes tersebut diuji-
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cobakan pada siswa kelas IX SMP Negeri 9 Kota Metro tahun pelajaran 2013-

2014 pada tanggal 14 Februarui 2014 yang telah mempelajari materi yang diuji.  

Data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian diolah dengan menggunakan 

bantuan software Microsoft Excel untuk mengetahui reliabilitas tes, indeks daya 

pembeda, dan indeks kesukaran butir soal. 

 

1. Validitas 

 

Validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas isi.  Validitas isi 

adalah validitas yang ditinjau dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur 

hasil belajar siswa, isinya telah dapat mewakili secara keseluruhan materi yang 

diteskan di SMP Negeri 9.  Isi tes dinilai oleh guru mitra berdasarkan kesesuaian 

dengan kisi-kisi dan kunci jawaban yang telah dibuat serta kesesuaian penggunaan 

bahasa.  Penilaian isi tes dilakukan dengan menggunakan daftar ceklis ( ).  

Berdasarkan hasil penelitian, maka instrumen tes telah memenuhi validitas isi.  

Penilaian dapat dilihat pada lampiran B.3. 

  

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat diper-

caya dalam penelitian.  Tes yang telah disetujui oleh guru mitra kemudian 

diujicobakan di luar sampel.  Bentuk soal tes yang digunakan pada penelitian ini 

adalah soal tes tipe uraian, karena itu untuk mencari koefisien reliabilitas (r11) 

digunakan rumus alpa seperti yang dikemukakan oleh Sudijono (2008:207) 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

 koefisien reliabilitas tes 

 jumlah varian skor dari tiap-tiap butir 

 varians total 

 banyaknya butir tes 

 

Sudijono lebih lanjut mengungkapkan bahwa suatu tes dikatakan memiliki 

realibilitas yang baik apabila koefisien reliabilitasnya sama dengan atau lebih dari 

0,700 ( ≥ 0,700).  Setelah menghitung reliabilitas tes, diperoleh r11 yaitu 0,780 

yang tergolong dalam kategori baik.  Perhitungan dapat dilihat pada lampiran C.1. 

 

3.    Daya Pembeda  

 

Dalam menghitung indeks daya pembeda, data terlebih dahulu diurutkan dari 

siswa yang memperoleh nilai tertinggi sampai terendah. Kemudian diambil 27% 

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

yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah). 

 

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

ditentukan dengan rumus :      

  

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 indeks daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi 

yang tertera dalam tabel 3.3 yang diadaptasi dari To (dalam Noer, 2010) berikut : 
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Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

Nilai Interpretasi 

 Sangat Buruk 

0 Buruk 

0 Agak baik, perlu revisi 

0 Baik 

DP ˃ 0,500 Sangat Baik 

  

 
       

Kriteria soal dalam penelitian ini adalah  baik atau sangat baik. Hasil perhitungan 

indeks daya pembeda butir soal yang telah diujicobakan disajikan pada Tabel 3.4.  

Dengan melihat hasil perhitungan indeks daya pembeda butir soal yang diperoleh, 

maka instrumen tes yang diujicobakan sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan.  Hasil perhitungan indeks daya pembeda butir soal dapat dilihat pada 

lampiran C.2 

Tabel 3.4 Daya Pembeda Butir Soal 

 

No. Butir Item Nilai DP Interpretasi 

1 0,470 Baik 

2a 0,310 Baik 

2b 0,450 Baik 

3a 0,310 Baik 

3b 0,610 Sangat baik 

3c 0,610  Sangat baik 

4 0,330 Baik 

 

 

 

4.   Indeks Kesukaran  

 

Indeks kesukaran soal menyatakan seberapa mudah atau seberapa sukar sebuah 

butir soal bagi siswa terkait.  Azwar (1995:134) mengungkapkan untuk menghi-

tung indeks kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut. 
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Keterangan: 

p  : indeks kesukaran suatu butir soal 

ni : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

IT : banyaknya siswa yang menjawab soal 

 

Untuk menginterpretasi indeks kesukaran suatu butir soal akan digunakan kriteria 

indeks kesukaran menurut Sudijono (2008:372) sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Indeks Kesukaran 

 

Nilai Interpretasi 

 Sangat Sukar 

0 Sukar 

0 Sedang 

0 Mudah 

0 Sangat Mudah 

 

 

 

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah memiliki interpretasi 

sukar, sedang, dan mudah.  Hasil perhitungan indeks kesukaran uji coba soal 

disajikan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Indeks Kesukaran Butir soal 

 

No. Butir Soal Indeks Kesukaran Interpretasi 

1 0,520 Sedang 

2a 0,570 Sedang 

2b 0,660 Sedang 

3a 0,850 Mudah 

3b 0,780 Mudah 

3c 0,700  Sedang 

4 0,270 Sukar 

 

 

 

Dengan melihat hasil perhitungan indeks kesukaran butir soal yang diperoleh, 

maka instrumen tes yang sudah diujicobakan telah memenuhi kriteria indeks 

kesukaran soal yang diharapkan.  Hasil perhitungan indeks kesukaran butir soal 

dapat dilihat pada Lampiran C.3. 
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G.   Teknik Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest dianalisis untuk mendapatkan 

skor peningkatan (gain) pada kedua kelas dengan bantuan software SPSS versi 

17.0.  Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Besarnya 

peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized gain) dari 

Hake (1999:1), yaitu : 

 

Setelah data gain diperoleh, selanjutnya data diolah dengan cara berikut.  

 

1.  Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data gain berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal atau tidak.  Untuk uji normalitas gain digunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov Z.  Adapun hipotesis uji adalah sebagai berikut. 

a. Hipotesis 

H0 : Data gain sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data gain sampel berasal dari popilasi yang tidak berdistribusi normal 

b. Taraf signifikan : α =  

Setelah dilakukan pengujian normalitas data indeks gain kemampuan komunikasi 

matematis didapat hasil yang disajikan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Data Indeks Gain Komunikasi  Matematis 

 

Kelompok 

Penelitian 

Banyaknya Siswa K-S (Z) Probabilitas 

(Sig) 

Eksperimen 28 0,155 0,081 

Kontrol 28 0,108 0,200 

 

scorepretesscorepossibleimum

scorepretestscoreposttest
g

max
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Kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas (Sig) lebih dari , maka 

hipotesis nol diterima (Trihendradi, 2005:145). Terlihat pada tabel 3.4 bahwa Sig 

untuk kelas eksperimen  lebih dari 0,050 sehingga hipotesis nol diterima.  

Kemudian Sig untuk kelas kontrol lebih dari 0,050 sehingga hipotesis nol 

diterima.  Hal ini berarti bahwa data kedua kelas berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.  Perhitungan uji normalitas data indeks gain dapat dilihat 

pada lampiran C.6-C.7. 

 

2.  Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah populasi mempunyai 

varians yang homogen atau tidak.  Untuk menguji homogenitas variansi maka 

dilakukan uji Levene dengan software SPSS versi 17.0. Adapun hipotesis untuk 

uji ini adalah: 

H0 :   (data gain dari kedua kelompok memiliki varians yang homogen)  

H1 :   (data gain dari kedua kelompok memiliki varians yang tidak ho- 

                          mogen)  

 

Kriteria pengujian adalah jika nilai Sig lebih dari , maka hipotesis nol 

diterima (Trihendradi, 2005:145).  Berdasarkan hasil uji normalitas pada data 

indeks gain kemampuan komunikasi matematis siswa diketahui bahwa kedua 

kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sehingga selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas terhadap indeks gain kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil uji homogenitas 

yang disajikan pada Tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 Uji Homogenitas Populasi Indeks Gain Kemampuan Komunikasi 

                 Matematis 

 

Kelompok 

Penelitian 
Varians Statistik Levene 

Probabilitas 

(Sig.) 

Eksperimen 0,057 1,306 0,256 

Kontrol 0,034 

 

 

Pada Tabel 3.8 terlihat bahwa nilai Sig lebih dari  0,050 sehingga hipotesis nol 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data indeks gain kemampuan komunikasi 

matematis siswa dari  kedua kelompok populasi homogen atau memiliki varians 

yang sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada lampiran C.8.  

 

3.  Uji Hipotesis 

 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, analisis berikutnya adalah 

menguji hipotesis.  Data yang diperoleh homogen maka digunakan uji kesamaan 

dua rata-rata, yaitu uji dua pihak.  Hipotesis untuk uji kesamaan dua rata-rata dua 

pihak menurut Sudjana (2005:239) sebagai berikut. 

 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional 

 terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dengan kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional 
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Dalam penelitian ini, uji-t menggunakan software SPPS versi 17.0. dengan kriteria 

pengujian, jika nilai Sig lebih dari , maka hipotesis nol diterima.  Tolak 

hipotesis nol apabila nilai Sig lebih dari  (Trihendradi, 2005:146). 

 


