
   

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester ganjil SMP 

Negeri 20 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014, terdiri dari 262 siswa 

yang terdistribusi dalam 7 kelas dari kelas VIIA - VIIG dengan nilai rata-rata 

65,43.  Kemampuan siswa relatif sama terlihat dari data nilai mid semester siswa 

yang tertera pada tabel berikut : 

  

Tabel 3.1 Distribusi Siswa Kelas VII SMP Negeri 20 Bandar Lampung TP 

2013/2014. 

 

No Kelas Banyak siswa Rata-rata nilai mid semester ganjil 

1 VII  A 38 64,25 

2 VII B 36 67,18 

3 VII C 36 64,10  

4 VII D 38 64,06 

5 VII E 36 67,09 

6 VII F 38 64,35 

7 VII G 36 67,03 

Nilai rata-rata populasi 65,43 

 

 

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara acak, dengan tekhnik 

random sampling, sehingga diperoleh satu kelas yaitu kelas VII-B yang berjumlah 

36 siswa sebagai sampel penelitian.    
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B. Desain Penelitian 

 

Desain yang digunakan adalah one group posttest only design, yaitu meneliti pada 

satu kelas eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran TPS dan di akhir 

pertemuan diberikan posttest untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa.  Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment karena 

peneliti tidak dapat mengendalikan semua variabel yang mungkin berpengaruh 

terhadap variabel yang diteliti.  Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Budiyono 

(2003:82) bahwa tujuan penelitian eksperimen semu adalah untuk memperoleh 

informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan 

eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk 

mengontrol semua variabel yang relevan.  Variabel yang diukur di dalam 

penelitian ini adalah pemahaman konsep matematika siswa.   

 

C. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian dikelompokan menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan 

tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan meliputi:  

1. Identifikasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematika di Provinsi 

Lampung. Identifikasi masalah dilakukan dengan mewawancarai beberapa gu-

ru matematika SMP di Provinsi Lampung. Dari hasil wawancara dapat disim-

pulkan bahwa secara umum siswa SMP belum memiliki kemampuan 

pemahaman konsep yang kurang baik. 

2. Pemilihan populasi penelitian yang dapat mewakili kondisi kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa SMP di Provinsi Lampung, yaitu seluruh 

siswa kelas VII SMPN 20 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013-2014. 
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3. Pemilihan sampel penelitian yang dilakukan dengan mengambil satu dari tujuh 

kelas secara acak, dan terpilihlah kelas VII-B sebagai kelas eksperimen. 

4. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa 

(LKS) untuk delapan kali pertemuan. LKS diberikan kepada masing-masing 

siswa di kelas VII-B ketika pembelajaran memasuki tahap thinking. 

5. Membuat instrumen penelitian yang terlebih dahulu dibuat kisi-kisi yang sesuai 

dengan indikator pembelajaran dan indikator kemampuan pemahaman konsep 

matematis beserta penyelesaian dan aturan penskorannya.  Tersusunlah 

instrumen tes yang terdiri dari 6 soal dan akan digunakan sebagai ujicoba 

insrumen dan posttest di kelas VIIC dan VII-B. 

6. Uji validitas instrumen tes kepada guru matematika kelas VII SMPN 20 Bandar 

Lampung. Setelah dinyatakan valid,  instrumen tes kemudian diujikan pada 

siswa kelas VII-C SMPN 20 Bandar Lampung yang selanjutnya dihitung 

reliabilitas. 

7. Setelah dilakukan analisis uji instrumen, soal dinyatakan memiliki nilai uji 

yang valid dan reliabilitas yang baik. Oleh karena itu, soal tersebut dipakai 

dalam pengambilan data penelitian. 

 

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan meliputi:  

1. Pemberian uji coba pada kelas VII-C untuk mengetahui kemampuan  

pemahaman konsep matematis siswa.  

2. Melakukan pembelajaran di kelas VII-B dengan menerapkan model pembe-

lajaran kooperatif tipe TPS.  Urutan pembelajaran yang dilakukan di kelas VII 

B adalah sebagai berikut. 
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a. Kegiatan Awal 

1) Apersepsi untuk menggali materi kemampuan prasyarat siswa 

mengenai materi yang akan dibahas melalui tanya jawab.  

2) Memberi pengarahan tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS.  

3) Mengarahkan siswa untuk duduk berpasangan. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyampaikan sekilas materi ajar. 

2) Guru membagikan LKS kepada setiap siswa. Siswa mengerjakan LKS 

secara individu. (Tahap think) 

3) Siswa berdiskusi dengan pasangannya masing-masing.  Setiap siswa 

mengutarakan hasil pemikiran individunya pada tahap awal sehingga 

didapatkan jawaban yang merupakan hasil diskusi kelompok 

(pasangan). Guru memantau jalannya diskusi kelompok.  (Tahap pair) 

4) Guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya, kelompok yang lain menganggapi.  (Tahap share) 

5) Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi. 

c. Kegiatan penutup 

1) Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran  

yang  diperoleh. 

2) Guru menginformasikan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

3) Pemberian posttest  dipertemuan kesembilan pada kelas VII-B 

untuk  melihat pemahaman konsep matematis akhir siswa.  

8. Mengadakan posttest.  Pada pertemuan ke sembilan.   
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9.  Menganalisis data. 

10.  Membuat kesimpulan. 

 

 

C. Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah data pemahaman konsep pada materi persamaan 

linear satu variabel, aritmatika sosial dan perbandingan yang dilaksanakan setelah 

siswa mendapatkan perlakuan menggunakan pembelajaran model TPS. 

D. Teknik Pengumpulan Data. 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes berupa post test, yang 

dilakukan setelah pembelajaran.  Tes digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam memahami konsep yang dibahas dalam pembelajaran. 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal pemahaman 

konsep berbentuk uraian pada materi persamaan linear satu variabel, aritmatika 

sosial dan perbandingan.  Penyusunan instrumen tes dimulai dengan menyusun 

kisi-kisi tes didasarkan pada kompetensi dasar dan indikator yang telah dipilih, 

dan diakhiri menyusun instrumen tes berdasarkan kisi-kisi yang dibuat.  Skor 

jawaban disusun berdasarkan indikator kemampuan pemahaman konsep.  Adapun 

teknik pensekoran untuk soal tes uraian dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Tes Pemahaman Konsep 

 

No Indikator Ketentuan Skor 

1. 
Menyatakan ulang 

sebuah konsep 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyatakan ulang sebuah konsep tetapi 

salah 
1-2 

c. Menyatakan ulang sebuah konsep 

dengan benar 
3 

2. 

Mengklasifikasikan

objek menurut sifat 

tertentu sesuai 

dengan konsep-nya 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat 

tertentu tetapi tidak sesuai dengan 

konsepnya 

1-2 

c. Mengklasifikasi objek menurut sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya 
3 

3. 

Memberi contoh 

dan non contoh 

dari konsep 

a. Tidak menjawab 0 

b. Memberi contoh dan non contoh tetapi 

salah 
1-2 

c. Memberi contoh dan non contoh 

dengan benar 
3 

4. 

Menyajikan konsep 

dalam bentuk 

representasi 

matematis 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis tetapi salah 
1-2 

c. Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis dengan benar 
3 

5. 

Mengembangkan 

syarat perlu atau 

cukup dari suatu 

konsep 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengembangkan syarat perlu atau 

cukup dari suatu konsep tetapi salah 
1-2 

c. Mengembangkan syarat perlu atau 

cukup dari suatu konsep dengan benar 
3 

6. 

Menggunakan, 

memanfaatkan dan 

memilih prosedur 

tertentu 

 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menggunakan, memanfatkan, dan 

memilih  prose-dur tetapi salah 
1-2 

c. Menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prose-dur dengan benar 
3 

7. 

Mengaplikasikan 

konsep atau 

algoritma ke 

pemecahan masalah 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengaplikasi konsep atau algoritma ke 

pemecahan masalah tetapi tidak tepat 
1-2 

c. Mengaplikasi konsep atau algoritma ke 

pemecahan masalah dengan tepat 
3 

 

Untuk mendapatkan data yang akurat, tes yang digunakan dalam penelitian ini 

harus memenuhi kriteria tes yang baik.  Tes yang telah disusun, diantaranya harus 



27 

 
memenuhi kriteria valid dan reliabel.  Setelah perangkat instrumen tes tersusun 

dilakukan uji validitas isi.  

 

a)  Validitas 

 

Validitas isi dari tes pemahaman konsep matematika ini dapat diketahui dengan 

cara membandingkan isi yang terkandung dalam instrumen tes pemahaman 

konsep matematika dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan.  

Dengan asumsi bahwa guru matematika kelas VII SMP Negeri 20 Bandar 

Lampung mengetahui dengan benar kurikulum SMP, maka penilaian terhadap 

kesesuaian butir tes dengan indikator pembelajaran dilakukan oleh guru tersebut.  

Penilaian terhadap kesesuaian isi instrumen tes dengan kisi-kisi instrumen tes 

yang diukur dilakukan dengan menggunakan daftar check list ( ) oleh guru.  

Setelah dikonsultasikan, diperoleh bahwa seluruh instrumen tes telah sesuai 

dengan kisi-kisi tes yang akan diukur serta bahasa yang digunakan telah sesuai 

dengan kemampuan bahasa siswa (Lampiran B.4) 

b.) Reliabilitas Tes 

 

Setelah dinyatakan valid, maka instrument tes diujicobakan.  Pengujicobaan 

instrumen dilakukan pada kelas VII-B setelah menempuh atau mempelajari 

materi.  Setelah dilakukan uji coba, langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

hasil uji coba untuk mengetahui reliabilitas tes.  Reliabilitas tes digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana instrumen dapat dipercaya.  Hal ini sesuai dengan 

pernyataaan Budiyono (2003:65) bahwa suatu instrumen disebut reliabel apabila 

hasil pengukuran dengan instrumen tersebut adalah sama apabila dilakukan pada 

orang yang sama dan waktu yang berlainan atau sebaliknya.  Suatu instrumen 
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dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang baik apabila instrumen yang dibuat 

mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur apa yang hendak diukur. 

 

Pengukuran koefisien reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

dalam Sudijono (2008:208), yaitu: 
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Keterangan :  

       = koefisien reliabilitas instrumen (tes) 

n    = banyaknya butir soal (item) 

∑  
   = jumlah varians dari tiap-tiap item tes 

  
   = varians total 

N = banyaknya data 

∑   = jumlah semua data 

∑  
    = jumlah kuadrat semua data 

 

Lebih lanjut Sudijono menjelaskan bahwa dalam pemberian interpretasi terhadap 

koefisien reliabilitas tes (r11) pada umumnya menggunakan ketentuan, yaitu 

apabila r11 ≥ 0,70 berarti instrumen tes memiliki reliabilitas yang baik. Setelah 

menghitung reliabilitas instrumen tes, diperoleh nilai 11r = 0,80 (Lampiran C.2) 

sehingga instrumen tes tersebut memiliki reliabilitas yang baik. 

F. Teknik Analisis Data  

 

Data yang dianalisis adalah nilai tes pemahaman konsep matematika siswa.  Dari 

nilai tersebut siswa dikatakan telah memahami konsep matematis bila mencapai 

kriteria ketuntasan mimimal (KKM   67). Selanjutnya, model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dikatakan efektif bila persentase siswa yang tuntas belajar 
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lebih dari 65%.  Pengujian pencapaian kriteria efektivitas dilakukan analisis data 

dengan prosedur sebagai berikut.  

 

a) Uji Normalitas 

 

Menurut Sudjana (2005:273), uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah 

data keadaan awal populasi berdistribusi normal atau tidak.  Rumusan hipotesis 

untuk uji ini adalah: 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji ini menggunakan uji Chi-Kuadrat: 

       
   ∑

(     )
 

  

 

   

 

Dengan: 

X
2 

 = harga Chi-kuadrat 

Oi  = frekuensi pengamatan 

Ei  = frekuensi yang diharapan 

k    = banyaknya kelas interval 

 

Kriteria pengujian, jika tabelhitung xx 22   dengan dk = k – 3, maka data berasal dari 

kelompok data yang berdistribusi normal.  Dari perhitungan data yang telah 

dilakukan diperoleh          = 2,399 dan        = 7,81.  Hal ini menunjukan 

bahwa pada kelas eksperimen           
 
        maka data kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran TPS 

berdistribusi normal. Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran C.3. 
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b) Uji Hipotesis 

 

Untuk menguji hipotesis di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus 

statistik sebagai berikut :  

1. Jika diketahui data pemahaman konsep matematis siswa berdistribusi normal 

dilakukan uji proporsi.  Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai 

berikut. 

H0 :   = (persentase siswa tuntas belajar  = 65 % ) 

H1 :     (persentase siswa tuntas belajar    65 % ) 

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah: 

        

 
      

√    (      )  
 

Keterangan: 

x =  banyaknya siswa tuntas belajar 

n     =  jumlah sampel 

0,65 =  proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan 

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

dipilih dari daftar normal baku dengan peluang (0,5–α).  (Sudjana, 2005: 235).  

Dengan diketahui  z hitung  <  z tabel,   yang berarti terima H0.  Dengan  demikian 

persentasi siswa tuntas belajar tidak lebih dari 65%.  

 


