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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Seputih Raman Tahun Pelajaran 2013/2014.Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru diketahui bahwa di SMP Negeri 2 Seputih Raman tidak ada kelas yang 

diunggulkan, kemampuan siswa antar kelas homogen.  Hal ini terlihat pada rata-

rata nilai tes semester ganjil SMP Negeri 2 Seputih Raman Tahun Pelajaran 

3013/2014 seperti tertera pada tabel 3.1.  

 

Tabel 3.1. Data hasil belajar siswa kelas VII SMP N 2 Seputih Raman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel dalam penelitian ini dipilih dari lima kelas menggunakan teknik 

Purposive Sampling.Kelas yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki 

rata-rata nilai kelas yang mendekati rata-rata nilai populasi, yaitu kelas VII A 

dengan jumlah siswa 30 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VII D dengan 

jumlah siswa 30 orang sebagai kelas kontrol. 

 

No Kelas Rata-rata Nilai 

1 VII A 6,51 

2 VII B 6,68 

3 VII C 6,64 

4 VII D 6,63 

5 VII E 6,42 

Rata-rata nilai populasi 6,57 

 



 

20 

 

B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini mengunakan desain post-test onlycontrolgroup designdengan 

kelompok pengendali tidak diacak sebagaimana dikemukakan Furchan (1982: 

368) sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2.  Desain Penelitian 

Kelas Perlakuan Pos-test 

E X Y1 

K C Y2 

 

 

Keterangan: 

E = kelas eksperimen 

K = kelas pengendali atau kontrol 

X   = perlakuan menggunakan model pembelajaran  

   kooperatif tipe TPS 

C  = perlakuan menggunakan pembelajaran konvensional  

Y1  = pemberian Post-test pada kelas eksperimen 

Y2   = pemberian Post-test pada kelas kontrol 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan observasi pada tanggal 12 November 2013 untuk melihat kondisi 

lapangan seperti berapa kelas yang ada, jumlah siswa, karakteristik siswa  

serta cara mengajar guru matematika selama pembelajaran 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas eksperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan untuk 

kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 
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3. Menyiapkan instrumen penelitian berupa tes pemahaman konsep matematis 

sekaligus aturan penskorannya. 

4. Melakukan validasi instrumen. 

5. Melakukan uji coba instrumen pada tanggal 14 Maret 2014 di kelas VIIIA 

SMP Negeri 2 Seputih Raman. 

6. Menganalisis data hasil uji coba instrumen. 

7. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mulai tanggal 3 Maret sampai 2 April 2014.  

8. Mengadakan post- test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

9. Menganalisis data dan membuat laporan 

 

D. Data Penelitian 

 

 

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, berupa nilai yang diperoleh dari 

tes pemahaman konsep matematis pada kelas yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dan kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes. 

Tes diberikan sesudah pembelajaran (post-test) pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, untuk melihat pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman 

konsep matematis siswa.  

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes pemahaman konsep 

matematis.  Perangkat tes terdiri dari lima item soal uraian (lihat pada lampiran 

B.2). Penyusunan soal tes diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal, dengan 
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memperhatikan setiap indikator yang ingin dicapai.  Untuk mendapatkan data 

yang akurat, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu validitas isi, reliabilitas, tingkat kesukaran 

dan daya beda. 

 

1. Validitas isi Instrumen 

 

Validitas isi dari instrumen tespemahaman konsep matematis ini diketahui dengan 

cara membandingkan isi yang terkandung dalam instrument tes dengan indikator 

pembelajaran yang telah ditentukan dan indikator pemahaman konsep matematis 

siswa. Untuk mendapatkan perangkat tes yang valid dilakukan langkah-langkah 

berikut: 

a. Membuat kisi-kisi soal tes pemahaman konsep matematis sesuai dengan 

kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan indikator pemahaman konsep 

matematis. 

b. Membuat soal tes pemahaman konsep matematis berdasarkan kisi-kisi yang 

telah dibuat dan menyusun pemberian skor butir soal.  Penyusunan pemberian 

skor butir soal tes pemahaman konsep matematis sesuai dengan pedoman 

penskoran seperti tertera pada tabel 3.3. 

c. Validitas instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru mitra mengenai 

kesesuaian antara kisi-kisi dengan soal tes pemahaman konsep 

matematis.Berdasarkan penilaian guru mitra, soal tes pemahaman konsep 

matematis telah dinyatakan valid (lihat pada lampiran B.4), langkah 

selanjutnya adalah mengadakan uji coba soal yang dilakukan di luar sampel 

penelitian yaitu di kelas  VIII A.  
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Menurut Yustisia (2011: 21) menyatakan pedoman penskoran tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis disajikan pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Tes Pemahaman Konsep 
No Indikator Ketentuan 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 konsep nya 

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 Memberi contoh dan 

noncontoh 

a. Tidak menjawab 0 

b. Memberi contoh dan noncontoh tetapi salah 1 

c. Memberi contoh dan noncontoh dengan 

benar 
2 

4 Menyajikan 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 

5 Mengembangkan syarat 

perlu dan syarat cukup suatu 

konsep 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup dari suatu konsep tetapi salah 
1 

c. Mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup dari suatu konsep dengan benar 
2 

6 Menggunakan, meman- 

faatkan, dan memilih 

prosedur atau operasi 

tertentu 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur tetapi salah 
1 

c. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur dengan benar 
2 

7 Mengaplikasikan konsep a. Tidak menjawab 0 

b. Mengaplikasikan konsep tetapi tidak tepat 1 

c. Mengaplikasikan konsep dengan tepat 2 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen   

 

Reliabilitas instrumen penelitian adalah suatu alat yang memberikan hasil yang 

tetap sama. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas instrumen ini didasarkan 

pada pendapat Sundayana (2014: 69)yang menyatakan bahwa untuk menghitung 

koefisien reliabilitas tes dapat digunakan rumus Alphayaitu sebagai berikut. 
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Keterangan: 

11r  = koefisien reliabilitas tes  

n = banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

 2Si = jumlah varians skor dari tiap butir item 

Si
2
 = varian total 

 

Sundayana (2014, 70)menginterpretasikan koefisienreliabilitasdengan 

kriteriayang digunakan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien realibilitas instrument tes diperoleh r11 = 

0,79. Oleh karena itu, instrument tes kemampuan pemahaman konsep matematis 

tersebut memiliki realibilitas yang Tinggi.( Lampiran C.1 ) 

 

3. Tingkat Kesukaran (TK) 

 

Sundayana (2014: 76) menyatakan tingkat kesukaran merupakan keberadaan 

suatu butir soal apakah dipandang sukar, sedang, atau mudah dalam 

mengerjakannya.  Untuk menghitung nilai tingkat kesukaran suatu butir soal 

digunakan rumus: 

IBIA

SBSA
TK




  

 

 

 

Koefisien Reliabilitas (r) Interpretasi 

0,00 ≤ r< 0,20 Sangat Rendah 

0,20 ≤ r< 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r< 0,60 Sedang/Cukup 

0,60 ≤ r< 0,80 Tinggi 

0,80 ≤ r< 1,00 Sangat Tinggi 
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Keterangan: 

TK : nilai tingkat kesukaran suatu butir soal. 

SA : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah. 

SB : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah. 

IA: jumlah skor ideal kelompok atas. 

IB   : jumlah skor ideal kelompok bawah. 

 

 

Sundayana (2014: 77) menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal dengan 

kriteria indeks kesukaran sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5  Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

TK = 0,00 Sangat sukar 

0,00<TK ≤ 0,30 Sukar 

0,30<TK ≤ 0,70 Sedang/Cukup 

0,70 <TK<0,85 Mudah 

TK = 1,00 Sangat mudah 

 

 

Dalam penelitian ini, butir soal yang dipilih adalah soal dengan kategori tingkat 

kesukaran sedang atau sukar.Berdasarkan hasil uji coba instrumen diperoleh nilai 

tingkat kesukaran yang disajikan pada Tabel 3.6 sebagai berikut. 

 

Tabel 3.6 Tingkat Kesukaran Tes 

Item Soal Nilai Tingkat Kesukaran Interpretasi 

1 0,30 Sukar 

2 0,31 Sedang 

3 0,18 Sukar 

4 0,33 Sedang 

5 0,60 Sedang 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.6 tersebut, dapat diketahui bahwa untuk soal nomor 2, 4, dan 

5 memiliki tingkat kesukaran dengan interpretasisedang dan untuk soal nomor 1 

dan 3 memiliki tingkat kesukaran dengan interpretasi sukar. (Lampiran C.2). 
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4. Daya Pembeda (DP) 

 

Menurut Sundayana (2014: 76) daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal 

untuk dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang 

berkemampuan rendah.Untuk menyatakan indeks daya pembeda ditentukan 

dengan rumus: 

 

 

Keterangan : 

DP : indeks daya pembeda satu butri soal tertentu 

SA : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

SB : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah) 

 

Menurut Sundayana (2014: 77) indeks daya pembeda diinterpretasi berdasarkan 

klasifikasi yang tertera dalam tabel berikut : 

 

Tabel 3.7 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini digunakan butir soal dengan kategori daya pembeda 

Cukup.Berdasarkan hasil uji coba instrumen diperoleh nilai Daya Pembeda yang 

disajikan pada Tabel 3.8 sebagai berikut. 

 

 

 

Nilai Interpretasi 

DP ≤ 0,00 Sangat buruk 

0,10 <DP ≤ 0,20 Buruk 

0,20 <DP ≤ 0,40 Cukup  

0,40 <DP  ≤  0,70 Baik 

0,70 <DP≤1,00 Sangat baik 

IA

SBSA
DP
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Tabel 3.8 Daya Pembeda Tes 

Item Soal Nilai Daya Pembeda Interpretasi 

1 0,30 Cukup 

2 0,31 Cukup 

3 0,31 Cukup 

4 0,30 Cukup 

5 0,31 Cukup 

 

 

Dari tabel 3.7dapat diketahui bahwa semua soal tersebut memiliki daya pembeda 

dengan kategori Cukup, sehingga dapat membedakan siswa yang berkemampuan 

tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. 

 

F. Analisis Data 

 

 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda maka dilakukan post-test  

berupa tes kemampuan pemahaman konsep matematis.Analisis data post-test 

dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa setelah pembelajaran.  Analisis 

data penelitian dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.  

Sebelum pengujian hipotesis kemampuan pemahaman konsep matematis terlebih 

dahulu dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas data. 

 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah datapemahaman 

konsep matematis sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat Sudjana (2005 : 

273) menyatakan langkah-langkah uji normalitas adalah 

a) Hipotesis 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
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H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

b) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan  

c) Statistik Uji 

 






k

i i

ii

E

EO
x

1

2

2  

 

Keterangan : 

2x  = harga Chi-Kuadrat
 

iO  = frekuensi pengamatan 

iE  = frekuensi yang diharapkan 

k = banyaknya kelas interval 

d) Kriteria uji 

Terima H0 jika
22

tabelhitung xx  dengan )3)(1(
2

 ktabelx  , dk = k-3 

 

 

Tabel 3.9 berikut menunjukan rekapitulasi perhitungan uji normalitas data 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.  Perhitungan selengkapnya 

disajikan pada lampiran C.5 dan C.6. 

 

Tabel 3.9Rekapitulasi Uji Normalitas Kemampuan Pemahaman Konsep 

matematis siswa. 

Kelas X
2

hitung X
2

tabel Keputusan Uji Keterangan 

Eksperimen 4,93 9,49 H0 diterima Normal 

Kontrol 2,85 9,49 H0 diterima Normal 

 

 

Berdasarkan tabel 3.9, dapat diketahui bahwa data kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

X
2

hitung<X
2
tabelpada taraf nyataα = 5%. Hal ini berarti H0 diterima, yaitu kedua 

kelompok data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas 

 

Untuk mengetahui apakah varians-varians dalam populasi tersebut homogen 

atau tidak, dilakukan uji homogenitas.  Uji homogenitas varians dilakukan 

antara dua kelompok data, yaitu data pemahaman konsep matematis siswa 

pada pembelajaran kooperatif tipe TPS dan pembelajaran konvensional.  Uji 

homogenitas varians yang digunakan adalah uji F. Sudjana (2005: 273) 

menyatakan langkah-langkah uji homogenitas sebagai berikut. 

a) Hipotesis 

H0 : σ1
2 

= σ2
2 
 (varians data pemahaman konsep matematis siswa pada 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS sama dengan 

varians data pemahaman konsep matematis siswa dengan 

pembelajaran konvensional) 

H1 : σ1
2 

≠ σ2
2
 (variansdata  pemahaman konsep matematis siswa pada 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS tidak sama dengan 

varians data pemahaman konsep matematis siswa dengan 

pembelajaran konvensional) 

b) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan α = 10% 

c) Statistik Uji 

Untuk menguji hipotesis digunakan statistik: 

𝐹 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
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d) Keputusan Uji 

H0ditolak apabilaFhitung ≥ Ftabel, denganFtabeldiperoleh dari daftar distribusi 

F dengan peluang 
1

2
𝛼untuk dk pembilang = n1 – 1 (varians terbesar) dan 

dk penyebut = n2 – 1 (varians terkecil).  Dalam hal lainnya H0 

diterima(Sudjana,2005: 250) 

 

Tabel 3.10 berikut menunjukan rekapitulasi perhitungan uji homogenitas data 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.  Perhitungan selengkapnya 

disajikan pada lampiran C.7. 

 

Tabel 3,10 Rekapitulasi Uji Homogenitas Data Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis siswa. 

Kelas 
Varians 

(s
2
) 

dk Fhitung Ftabel 
Keputusan 

Uji 
Keterangan 

Eksperimen 155,73 30 
1,04 1,90 

H0 

diterima 
Homogen Kontrol 116,02 30 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa data kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

Fhitung< Ftabel  pada taraf  nyata α = 10% yang berarti H0 diterima. Jadi, varians 

data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS sama dengan varians data kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran konvensional. 

 

c. Uji Hipotesis 

 

Berdasarkan hasil uji prasyarat diperoleh data pemahaman konsep matematis 

siswa berdistribusi normal dan homogen, maka uji hipotesisdilakukan dengan  
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uji kesamaan rata-rata, yaitu dilakukan dengan uji-t. Langkah-langkah uji t 

adalah sebagai berikut. 

a) Hipotesis uji: 

H0 :𝜇1 = 𝜇2(rata-rata skor pemahaman konsep matematis siswa pada 

pembelajaran kooperatif tipe TPS sama dengan rata-rata 

skor pemahaman konsep matematis siswapada 

pembelajaran konvensional). 

H1:𝜇1 > 𝜇2(rata-rata skor pemahaman konsep matematis siswa pada 

pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih dari rata-rata skor 

pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran 

konvensional). 

b) Taraf signifikansi yang digunakanα = 5%. 

c) Statistika uji yang digunakan adalah: 

𝑡ℎ𝑖𝑡 =
𝑥1   − 𝑥2   

𝑠𝑝 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

dengan𝑠𝑝
2 =

(𝑛1 − 1)𝑠1
2 + (𝑛2 − 1)𝑠2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Keterangan : 

𝑥1    : rata-rata skor pemahaman konsep pada kelas eksperimen 

𝑥2    : rata-rata skor pemahaman konsep pada kelas kontrol 

𝑠1
2 : varians skor pemahaman konsepkelas eksperimen 

𝑠2
2 : varians skor pemahaman konsepkelas kontrol 

 n1 : banyaknya subjek kelas eksperimen 

 n2 : banyaknya subjek kelas kontrol 

d) Kriteria uji: 

Terima H0 jika  1tt , dimana 1t didapat dari daftar distribusi t dengan 

dk = (n1 + n2 – 2) dan peluang (1 –).  Untuk harga-harga t lainnya H0 

ditolak. 


