
17 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Tamansiswa Telukbetung.  Populasi penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap tahun pelajaran 2013/2014 

sebanyak 190 siswa yang terdistribusi ke dalam lima kelas, yaitu kelas VII A 

sampai dengan kelas VII E dengan distribusi siswa dan rata-rata nilai ujian mid 

semester genap pada populasi ini sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Rata-Rata Nilai Ujian Mid Semester Genap Kelas VII SMP 

 Tamansiswa Telukbetung Tahun Pelajaran 2013/2014 

 
No. Kelas Banyak Siswa Rata-Rata 

1 VII A 40 54,48 

2 VII B 37 53,49 

3 VII C 37 54,76 

4 VII D 36 51,81 

5 VII E 40 59,87 

Populasi 190 54,97 

 (Sumber: SMP Tamansiswa Telukbetung) 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive random 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan 

bahwa sampel yang diambil berdasarkan diajar oleh guru yang sama.  Dari tiga 

kelas yang diajar oleh guru yang sama yaitu VII A, VII B, dan VII C, lalu dipilih 

dua kelas secara acak dan diperoleh kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VII C sebagai kelas kontrol. 
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B. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Posttest 

Control Group Design.  Desain penelitian ini diadaptasi dari Fraenkel dan Wallen 

(1993: 248) yang kemudian disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2 Pretest-Posttest Control Group Design 

Kelompok Perlakuan 

Eksperimen O X1 O 

Kontrol O X2 O 

 

Keterangan: X1 : Penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

 X2 : Penerapan model pembelajaran konvensional 

 O : Pretest atau Posttest 

        

C. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui banyak kelas, banyak 

siswa, pembelajaran matematika dan kemampuan representasi matematis 

siswa (10 Februari 2014). 

2. Membuat instrumen tes penelitian dengan terlebih dahulu membuat kisi-kisi 

tes yang sesuai dengan indikator pembelajaran dan indikator kemampuan 

representasi matematis dan dilengkapi dengan pedoman penskoran, kunci 

jawaban, dan form penilaian. 

3. Membuat perangkat pembelajaran, antara lain membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran untuk kelas yang menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

serta membuat lembar kerja kelompok untuk kelas yang menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah. 
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4. Melakukan validasi instrumen (17 Februari 2014) dan uji coba instrumen (19 

Februari 2014 pada kelas VIII A sebanyak 32 siswa). 

5. Menganalisis data hasil uji coba. 

6. Memberikan pretest pada kelas ekperimen dan kelas kontrol (24 Maret 2014 

dan 26 Maret 2014). 

7. Memberikan perlakuan yaitu penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah pada kelas eksperimen dan penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah pada kelas kontrol (25 Maret – 30 April 2014).  

8. Memberikan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol (29 April 2014 

dan 30 April 2014). 

9. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. 

10. Menyusun laporan dan membuat kesimpulan. 

 

D. Data Penelitian 

 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.  Data kuantitatif yang 

digunakan berupa data kognitif siswa yang terdiri dari data kemampuan 

representasi matematis siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

E. Teknik dan Instrumen Penelitian 

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes.  Tes diberikan kepada 

kedua kelas sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.  Tes ini digunakan untuk 

memperoleh peningkatan kemampuan representasi matematis siswa pada kelas 

yang menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dan kelas yang 
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menerapkan model pembelajaran konvensional sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

 

Instrumen dalam penelitian ini adalah instrumen tes berupa soal-soal uraian untuk 

mengukur kemampuan representasi matematis siswa. Soal-soal tersebut dibuat 

dan disesuaikan dengan indikator kemampuan representasi matematis siswa yang 

diukur. Pemberian skor terhadap jawaban uraian siswa disesuaikan dengan 

masing-masing indikator kemampuan representasi matematis pada tiap soal. 

 

1. Validitas Isi 

Untuk mendapatkan data yang valid, instrumen yang digunakan haruslah valid. 

Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur.  Validitas isi dari suatu instrumen menunjuk pada 

sejauh mana instrumen tersebut mencerminkan isi yang dikehendaki.  Validitas isi 

dari instrumen pada penelitian ini mencerminkan kemampuan representasi 

matematis yang memiliki kesesuaian dengan materi.  Untuk menguji validitas isi 

dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran 

yang disesuaikan dengan kisi-kisi instrumen yang sudah dibuat.  Dalam kisi-kisi 

instrumen terdapat nomor soal, indikator pembelajaran, dan indikator kemampuan 

representasi matematis siswa. Setelah itu, dilakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing yang kemudian dilanjutkan kepada penilaian oleh guru mata 

pelajaran matematika dengan menggunakan daftar check list. Berdasarkan 

penilaian guru, instrumen yang digunakan telah memenuhi validitas isi dan 

dinyatakan valid seperti pada Lampiran B.7 dan B.8. Instrumen tersebut 

selanjutnya diuji cobakan kepada kelas di luar sampel penelitian. 
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2. Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji 

reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran 

dapat dipercaya.  Untuk menghitung reliabilitas digunakan rumus alpha, yaitu: 
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Keterangan: r11 = koefisien reliabilitas yang dicari 

 n = banyaknya butir soal (item)  

 St
2
 = varians total   

 


n

1i

2

iS = jumlah varians dari tiap-tiap item tes 

(dalam Sudijono, 2008: 208) 

Koefisien reliabilitas yang diperoleh kemudian diinterpretasikan ke dalam kriteria 

reliabilitas. Menurut Sudijono (2008: 209), instrumen dikatakan memiliki 

reliabilitas yang tinggi apabila koefisien reliabilitasnya sama dengan atau lebih 

dari 0,70.  Berdasarkan hasil analisis data tes uji coba, koefisien reliabilitas 

instrumen tes yang digunakan pada penelitian ini sebesar 0,77 (Lampiran C.1) 

sehingga instrumen tes kemampuan representasi matematis memiliki reliabilitas 

yang tinggi. 

 

F. Analisis Data dan Teknik Pengujian Hipotesis 

 

Data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol kemudian dianalisis dan diterjemahkan ke dalam gain nilai. 

Kemudian dilakukan uji prasyarat analisis terhadap data gain nilai kemampuan 

representasi matematis siswa pada kedua kelas tersebut, yaitu uji normalitas dan 

uji homogenitas.  Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, data 



22 

 

gain nilai kemampuan representasi matematis siswa dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol digunakan untuk menguji hipotesis. 

 

1. Menghitung Gain Nilai 

 

Gain nilai dihitung setelah dilakukan pretest dan posttest.  Untuk mendapatkan 

gain nilai digunakan rumus sebagai berikut :  

pretest

pretestposttest

 nilai100

  nilai  nilai
g




  

(Hake, 1999: 1) 

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data gain nilai berasal dari 

populasi berdistribusi normal.  Teknik yang digunakan untuk menguji normalitas 

adalah dengan menggunakan uji Chi Kuadrat.  Hipotesis yang digunakan untuk 

menguji normalitas data gain nilai yaitu: 

H0 : data gain nilai berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data gain nilai berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 

Uji Chi Kuadrat dirumuskan sebagai berikut: 

χ2 =  
 Oi − Ei 

2

Ei

k

i=1

 

Keterangan: χ2 =  uji Chi Kuadrat 

 Oi  =  frekuensi pengamatan 

 Ei  =  frekuensi yang diharapkan 

 k = banyaknya kategori/pengamatan 

(Sudjana, 2005: 273) 

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika χ2 < χ2
 1−α  k−3  dengan χ2

 1−α  k−3   

didapat dari distribusi Chi Kuadrat dengan dk = (k – 3) dan α = 0,05. 
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Hasil perhitungan uji normalitas terhadap data gain nilai kemampuan representasi 

matematis siswa disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Normalitas Data Gain Nilai Kemampuan Representasi 

 Matematis Siswa 

 
Model 

Pembelajaran 

Banyak 

Siswa 
𝝌𝟐 𝛂 k 𝛘𝟐

 𝟏−𝛂  𝐤−𝟑  
Keputusan 

Uji 
Keterangan 

PBM 39 6,64 0,05 7 9,49 Terima H0 Berdistribusi Normal 

Konvensional 36 4,44 0,05 7 9,49 Terima H0 Berdistribusi Normal 

 

Berdasarkan hasil perhitungan (Lampiran C.6 dan C.7), kedua data gain nilai 

berasal dari populasi berdistribusi normal karena nilai χ2 < χ2
 1−α  k−3 . 

 

3. Uji Homogenitas 

Berdasarkan uji normalitas, kedua data gain nilai berasal dari populasi 

berdistribusi normal sehingga dilakukan uji prasyarat berikutnya yaitu uji 

homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa kedua populasi 

bersifat homogen atau tidak homogen ditinjau dari variansnya. Teknik uji 

homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji F.  Hipotesis yang 

digunakan untuk menguji homogenitas gain nilai yaitu: 

H0 : 𝛔1
2
 = 𝛔2

2
 (kedua populasi bersifat homogen ditinjau dari variansnya) 

H1 : 𝛔1
2
 ≠ 𝛔2

2
 (kedua populasi bersifat tidak homogen ditinjau dari variansnya) 

Uji F dirumuskan sebagai berikut: 

 terkecilvarians

 terbesar varians
F   

 (Sudjana, 2005: 250) 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika F ≥ F1

2
α 𝑣1 ,𝑣2 

 dengan F1

2
α 𝑣1 ,𝑣2 

 didapat dari 

distribusi F dengan peluang ½ α sedangkan derajat kebebasan 𝑣1 dan 𝑣2 masing-

masing sesuai dengan dk pembilang dan penyebut.  
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Hasil perhitungan uji homogenitas varians data gain nilai kemampuan 

representasi matematis siswa disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Homogenitas Data Gain Nilai Kemampuan Representasi 

 Matematis Siswa 

 
Model 

Pembelajaran 

Banyak 

Siswa 
Varians F α dk 𝐅𝟏

𝟐
𝛂 𝒗𝟏,𝒗𝟐 

 Keputusan 

Uji 
Keterangan 

PBM 39 0,03 
1,01 0,10 

38 
1,72 Terima H0 Homogen 

Konvensional 36 0,03 35 

 

Berdasarkan hasil perhitungan (Lampiran C.8), data gain nilai kedua populasi 

bersifat homogen ditinjau dari variansnya karena nilai F <  F1

2
α 𝑣1 ,𝑣2 

. 

 

4. Teknik Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas, kedua data gain nilai yang 

diperoleh berasal dari populasi berdistribusi normal dan bersifat homogen 

sehingga untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak 

dengan menggunakan uji t.  Hipotesis uji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H0 : rata-rata peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan 

 penerapan model pembelajaran berbasis masalah sama dengan rata-rata 

 peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan penerapan 

 model pembelajaran konvensional 

H1 : rata-rata peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan 

 penerapan model pembelajaran berbasis masalah lebih dari rata-rata 

 peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan penerapan 

 model pembelajaran konvensional. 
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Statistik uji :  
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Sudjana (2005: 243) 

Kriteria pengujian yang berlaku ialah terima H0 jika t < t1−α  dengan derajat 

kebebasan untuk daftar distribusi t ialah (n1 + n2 – 2) dengan peluang (1 – α) dan 

tolak H0 jika t mempunyai harga-harga lain dengan taraf signifikansi α = 0,05. 

 


