
 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Pringsewu yang terdistribusi dalam 8 kelas mulai dari VIII/1 hingga VIII/8.  

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII karena siswa kelas IX akan 

menghadapi ujian nasional dan kelas VII sudah menggunakan kurikulum 2013, 

sedangkan penelitian ini masih menggunakan kurikulum 2006.  Dari delapan kelas 

tersebut diambil dua kelas sebagai sampel.  Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

atas dasar pertimbangan bahwa kelas yang dipilih adalah kelas yang diajar oleh 

guru yang sama.  Setelah berdiskusi dengan guru mitra, terpilihlah dua kelas yang 

menurut guru mitra memiliki kemampuan dan aktivitas yang hampir sama.  Dua 

kelas yang terpilih adalah kelas VIII 3 yang terdiri dari 26 orang sebagai kelas 

eksperimen yaitu kelas yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah dan 

kelas VIII 4 yang terdiri dari 24 orang yaitu kelas yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu 

variabel bebas dan dua variabel terikat.  Variabel bebasnya adalah model 
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pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran konvensional sedangkan 

variabel terikatnya adalah kemampuan representasi matematis dan belief.  Desain 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-postest control design 

sebagaimana yang dikemukakan Fraenkel dan Wallen (1993: 248) sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

 

Kelompok 
Perlakuan  

Pretes Pembelajaran  Postes 

A Y1 PBM Y2 

B Y1 Konvensional Y2 

 

Keterangan: 

A : kelas eksperimen 

B : kelas kontrol 

Y1 : tes awal (pretest) 

Y2 : tes akhir (postest) 

 

C. Instrumen Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis instrumen penelitian yaitu instrumen tes 

dan instrumen non tes.  Instrumen tes digunakan untuk mengukur kemampuan 

representasi matematis siswa, dan instrumen non tes digunakan untuk mengukur 

belief siswa. 

 

1. Instrumen Tes 

 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes kemampuan representasi 

matematis yang terdiri dari pretest dan posttest.  Bentuk tes yang digunakan da-

lam penelitian ini adalah tipe uraian yang terdiri atas sembilan  soal.  Materi yang 

diujikan adalah pokok bahasan garis singgung lingkaran dan lingkaran dalam dan 
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lingkaran dalam suatu segitiga.  Tes yang diberikan pada setiap kelas baik soal-

soal untuk pretest dan posttest sama.  Sebelum penyusunan tes kemampuan repre-

sentasi matematis, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal tes kemampuan repre-

sentasi matematis.  Pedoman peberian skor kemampuan representasi matematis 

disajikan pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2. Pedoman Penskoran Kemampuan Representasi Matematis 

 

Skor 
Mengilustrasikan/ 

Menjelaskan 

Menyatakan/ 

Menggambar 
Ekspresi Matematis 

0 

Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan 

ketidakpahaman tentang konsep sehingga informasi yang diberikan  

tidak berarti apa – apa 

1 

Hanya sedikit dari 

penjelasan yang benar 

Hanya sedikit dari 

gambar, diagram 

yang benar 

Hanya sedikit dari 

model matematis yang 

benar 

2 

Penjelasan secara 

matematis masuk akal 

namun hanya sebagian 

lengkap dan benar 

Melukiskan diagram, 

gambar namun 

kurang lengkap dan 

benar 

Menemukan model 

matematis dengan 

benar, namun salah 

dalam mendapatkan 

solusi 

3 

Penjelasan secara 

matematis masuk akal 

dan jelas serta 

tersusun secara logis 

dan sistematis 

Melukiskan diagram, 

gambar secara 

lengkap, benar dan 

sistematis 

Menemukan model 

matematis dengan 

benar, kemudian 

melakukan 

perhitungan atau 

mendapatkan solusi 

secara benar dan 

lengkap 

4 - - 

Menemukan model 

matematis dengan 

benar, kemudian 

melakukan 

perhitungan atau 

mendapatkan solusi 

secara benar, lengkap 

dan sistematis 

Skor 

maksi

mal 

3 3 4 

Sumber: Mudzakir (2006). 
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Tes yang digunakan dalam penelitian ini harus valid, reliabel, dan memiliki ting-

kat kesukaran dan daya pembeda yang baik, sehingga tes tersebut perlu dilakukan 

analisis sebagai berikut. 

 

a. Uji Validitas 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini validitas isi.  Validitas isi dari tes 

representasi matematis dapat diketahui cara membandingkan isi yang terkandung 

dalam tes representasi matematis dengan indikator pembelajaran yang telah diten-

tukan. 

 

Dalam penelitian ini soal tes dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran mate-

matika kelas VIII.  Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas 

VIII SMP Negeri 3 Pringsewu mengetahui dengan benar kurikulum SMP, maka 

validitas instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran matema-

tika.  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 cek lis oleh guru.  Hasil penilaian terhadap 

tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan untuk mengambil data telah me-

menuhi validitas isi (Lampiran B.4).  Setelah semua butir soal dinyatakan valid 

maka selanjutnya soal tes tersebut diujicobakan pada siswa kelas diluar sampel 

yaitu kelas IX 1.  Data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian diolah dengan 
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menggunakan bantuan Software Microsoft Excel untuk mengetahui reliabilitas tes, 

daya pembeda, dan indeks kesukaran butir soal. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauhmana instrumen dapat dipercaya 

atau diandalkan dalam penelitian.  Perhitungan koefisien reliabilitas dalam peneli-

tian ini menggunakan rumus Alpha sebagaimana dinyatakan oleh Arikunto 

(2011:109) yaitu: 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑖2
  

Keterangan : 

11r  =  Koefisien reliabilitas tes  

n =  Banyaknya soal 

 𝜎𝑖
2
 =  Jumlah varians skor tiap soal   

𝜎𝑖
2 = Varians skor total 

 

Interpretasi koefisien reliabilitas merujuk pada pendapat Arikunto (2011:75) 

seperti yang terlihat pada Tabel 3.3  

Tabel 3.3. Kriteria Reliabilitas 

 

Koefisien Reliabilitas (r11) Kriteria 

0,000 - 0,200 Sangat Rendah 

0,200 - 0,400 Rendah 

0,400 - 0,600 Sedang 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

 

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan reliabilitas soal yang telah diujicobakan 

disajikan pada Tabel 3.6.  Hasil perhitungan reliabilitas soal  selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran C.1. 
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c. Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal dapat 

membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mem-

punyai kemampuan 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 (Noer, 2010) mengungkapkan meng-hitung 

nilai daya pembeda ditentukan dengan rumus : 

𝐷𝑃 =  
𝐽𝐴 − 𝐽𝐵

𝐼𝐴
 

Keterangan : 

DP : nilai 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 nilai daya pembeda menurut To (Noer, 2010) diinterpre-tasi 

berdasarkan klasifikasi yang tertera dalam Tabel 3.4. 

Tabel 3. 4 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

Nilai Interpretasi 

DP < 0,10 Sangat Buruk 

0,10 ≤ DP ≤ 0,19 Buruk 

0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Agak baik, perlu revisi 

0,30 ≤ DP ≤ 0,49 Baik 

DP ≥ 0,50  Sangat Baik 
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Setelah dilakukan perhitungan didapatkan daya pembeda butir item soal yang 

telah diujicobakan disajikan pada Tabel 3.6.  Hasil perhitungan daya pembeda 

butir item soal  selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2. 

 

d. Tingkat Kesukaran 

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.  Sudijono (2008:372) menyatakan untuk 

menghitung nilai tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus : 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P : indeks kesukaran 

B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS   : jumlah seluruh siswa peserta tes 

Arikunto (2011: 210) mengungkapkan bahwa untuk menginterpretasi tingkat 

kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria indeks kesukaran sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

0,00 ≤ 𝑃 ≤ 0,30 Sukar 

0,31 ≤ 𝑃 ≤ 0,70 Sedang 

0,71 ≤ 𝑃 ≤ 1,00 Mudah 

 

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah memiliki intepretasi 

sedang dan mudah.  

 

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan tingkat kesukaran butir soal yang 

disajikan pada Tabel 3.6.  Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat di 

Lampiran C.2. Setelah dilakukan analisis reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 
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pembeda soal tes kemampuan representasi matematis diperoleh rekapitulasi hasil 

tes uji coba dan kesimpulan yang disajikan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba 

 

No 

Soal 
Reliabilitas Daya Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 
Kesimpulan 

1.a 

0,700 

(Reliabilitas 

tinggi) 

0,5 (sangat baik) 0,56 (sedang) Digunakan  

1.b 0,34 (baik) 0,8 (mudah) Digunakan 

1.c 0,41 (baik) 0,51 (sedang) Digunakan 

2.a 0,46 (baik) 0,56 (sedang) Digunakan 

2.b 0,38 (baik) 0,62 (sedang) Digunakan 

3 0,30 (baik) 0,57 (sedang) Digunakan 

4 0,51 (sangat baik) 0,47 (sedang) Digunakan 

5.a 0,82 (sangat baik) 0,45 (sedang) Digunakan 

5.b 0,68 (sangat baik) 0,50 (sedang) Digunakan 

 

 

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa koefisien reliabilitas soal adalah 0,700 yang berarti 

soal memiliki reliabilitas yang tinggi.  Daya pembeda untuk nomor 1a,  4, 5a, dan 

5b dikategorikan sangat baik dan untuk nomor 1b, 1c, 2a, 2b, dan 3 dikategorikan 

baik dan tingkat kesukaran untuk nomor 1a, 1c, 2a, 2b, 3, 4, 5a, dan 5b dikategori-

kan sedang dan untuk nomor 1b termasuk soal dengan tingkat kesukaran mudah.  

Karena semua soal sudah valid dan sudah memenuhi kriteria reliabilitas, daya 

pembeda dan tingkat kesukaran yang sudah ditentukan maka soal tes kemampuan 

representasi matematis sudah layak digunakan untuk mengumpulkan data. 

 

2. Instrumen Nontes 

 

Instrumen nontes yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket belief 

yang diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada akhir kegiatan 

pembelajaran yang berisi pernyataan-pernyataan dengan empat pilihan jawaban. 

Pernyataan yang diberikan kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

bertujuan untuk mengetahui belief siswa terhadap pembelajaran matematika. 
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Skala belief yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang 

terdiri dari empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju.  Skala belief dibuat dalam bentuk pernyataan sebanyak 23 

pernyataan yang terdiri pernyataan positif dan negatif.  Skala belief dalam pene-

litian ini difokuskan empat aspek pengukuran belief, yaitu karakteristik matema-

tika, kemampuan diri sendiri, proses pembelajaran matematika, dan kegunaan 

matematika.  Penyusunan skala belief siswa ini diawali dengan membuat kisi-

kisinya terlebih dahulu kemudian dilakukan uji validitas isi butir skala belief 

dengan mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing untuk diberikan 

pertimbangan dan saran mengenai kesesuaian antar indikator belief dengan 

pernyataan yang diberikan. 

 

Untuk penskoran skala belief menggunakan hasil pengisian skala belief sebelum 

pembelajaran dengan 24 responden pada kelas kontrol dan 26 responden pada 

kelas eksperimen.  Proses perhitungannya menggunakan software Microsoft Excel 

2007.  Azwar (2007) menyatakan bahwa prosedur perhitungan skor skala belief 

untuk setiap nomor adalah sebagai berikut.: 

a. Menghitung frekuensi masing-masing kategori tiap butir pernyataan. 

b. Menentukan proporsi masing-masing kategori. 

c. Menghitung besarnya proporsi kumulatif. 

d. Menghitung nilai dari  𝑝𝑘𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎 ℎ  = 
1

2
𝑝 + 𝑝𝑘𝑏,  dimana 𝑝𝑘𝑏= proporsi 

kumulatif dalam kategori sebelah kiri. 

e. Mencari dalam tabel distribusi normal standar bilangan baku (z) yang sesuai 

dengan pktengah. 
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f. Menjumlahkan nilai z dengan suatu konstanta k sehingga diperoleh nilai 

terkecil dari z + k = 1 untuk suatu kategori pada satu pernyataan. 

g. Membulatkan hasil penjumlahan pada langkah 6. 

 

Perhitungan dalam penentuan skor setiap kategori option pada skala belief sisiwa 

untuk tiap item pernyataan dapat dilihat pada Lampiran C.16 Skor untuk setiap 

item pernyataan dapat dilihat pada Tabel 3.7.  Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa 

skor untuk kategori SS, S, TS dan STS setiap pernyataan bervariasi antara 1 

sampai dengan 6 dengan skor ideal 108. 

 

Tabel 3.7  Skor Setiap Pernyataan Skala Belief Siswa 

 

 

 

D. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

1.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

No. 

Pernyata-

an 

Skor 

SS S TS STS 

1 1 2 3 4 

2 1 3 4 5 

3 6 5 4 1 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

6 1 2 3 4 

7 1 3 4 5 

8 1 2 3 4 

9 5 4 2 1 

10 4 3 2 1 

11 4 3 2 1 

12 6 3 2 1 

No. 

Pernyata-

an 

Skor 

SS S TS STS 

13 5 3 2 1 

14 5 4 3 1 

15 4 3 2 1 

16 1 2 4 5 

17 1 2 3 4 

18 1 2 3 5 

19 5 3 2 1 

20 4 3 2 1 

21 5 4 2 1 

22 6 5 4 1 

23 1 2 3 4 
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Penyusunan RPP bertujuan merancang pembelajaran di kelas untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.  Dalam penelitian ini disusun RPP untuk enam kali pertemu-

an yang terdiri atas alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indika-

tor kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, 

langkah-langkah pembelajaran, sumber pembelajaran, dan penilaian.  

 

2.  Lembar Kerja Siswa (LKS)  

 

LKS yang digunakan pada penelitian ini disusun penulis dengan rumusan 

permasalahan yang dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis 

siswa.  LKS berisi permasalahan atau situasi permasalahan yang berkaitan dengan 

materi jadi siswa belajar materi dari permasalahan-permasalahan yang disajikan. 

LKS hanya diberikan pada siswa kelas VIII 3 yang menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah. 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

 

Adapun prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Observasi awal, yaitu melihat kondisi di lapangan seperti jumlah kelas yang 

ada, jumlah siswa, dan cara mengajar guru matematika. 

2. Menentukan sampel penelitian. 

3. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas yang 

mengikuti pembelajaran berbasis masalah dan kelas yang mengikuti 

pembelajaran konvensional.  

4. Membuat lembar kerja siswa pada kelas yang mengikuti PBM. 
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5. Membuat instrumen tes penelitian berupa tes kemampuan representasi  

matematis dengan terlebih dahulu membuat kisi-kisi soal pretest dan posttest 

sesuai dengan indikator pembelajaran dan indikator kemampuan representasi 

matematis. 

6. Membuat instrumen non tes yaitu skala belief dengan terlebih dahulu 

membuat kisi-kisi skala belief sesuai dengan indikator belief. 

7. Melakukan validasi instrumen tes dan instrumen non tes. 

8. Melakukan uji coba instrumen tes. 

9. Melaksanakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

10. Melaksanakan pembelajaran matematika dengan model PBM pada kelas 

eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol 

11. Melaksanakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

12. Menganalisis data. 

13. Membuat laporan. 

 

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes 

kemampuan representasi matematis dan pengisian skala belief sebelum dilakukan 

pembelajaran (pretest) dan setelah dilakukan pembelajaran (posttest) pada kedua 

kelas.  Data yang diperoleh terdiri dari dua data yaitu data kemampuan represent-

tasi matematis dan data belief siswa. 

 

 

 

 

1. Data Kemampuan Representasi Matematis 
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Data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest kemampuan representasi 

matematis dianalisis untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan repre-

sentasi matematis siswa pada kelas yang mengikuti pembelajaran berbasis 

masalah dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.  Besarnya pening-

katan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized gain) = g, seperti 

yang dinyatakan oleh Hake (1999:1) yaitu : 

𝑔 =  
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
 

Pengolahan dan analisis data kemampuan representasi matematis dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik terhadap skor awal dan peningkatan kemam-

puan siswa dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Apabila data normal maka 

pengujian hipotesis dilakukan dengan statistika parametrik, tetapi apabila data 

tidak normal, pengujian hipotesis dilakukan dengan statistika non-parametrik.   

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh berasal 

dari populasi berdistribusi normal atau tidak berdasarkan data skor rata-rata 

sampel.  Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah: 

H0 :  data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 :  data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝜒2 =   
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan: 

𝜒2=  harga Chi-kuadrat 
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Oi  = frekuensi pengamatan 

Ei  = frekuensi yang diharapkan 

k    = banyaknya kelas interval 

 

Kriteria uji normalitas hasil pengolahan statistik adalah terima H0 jika 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 <

𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 dan tolak jika sebaliknya dengan taraf nyata 5% (𝛼= 0.05)  (Sudjana, 

2005:293). 

 

Setelah dilakukan pengujian normalitas pada skor awal kemampuan representasi 

matematis didapat hasil yang disajikan pada Tabel 3.9. 

 

Tabel 3.9 Uji Normalitas Skor Awal Kemampuan Representasi Matematis 

 

Kelas 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  Keputusan Uji 

Pembelajaran Berbasis Masalah 5,11 7,81 Ho diterima 

Konvensional 6,86 7,81 Ho diterima 

 

 

Pada Tabel 3.9 terlihat bahwa 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  untuk kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol lebih besar dari 𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  pada taraf signifikan 𝛼= 0,05, sehingga hipotesis 

nol diterima.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data skor awal 

kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti PBM dan kelas yang 

mengikuti pembelajaran konvensional berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.  Perhitungan uji normalitas data skor awal dapat dilihat pada Lampiran 

C.5 dan Lampiran C.6. 

Uji normalitas juga dilakukan terhadap data gain kemampuan representasi 

matematis, setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil yang disajikan pada 

Tabel 3.10. 

 



35 

Tabel 3.10 Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Representasi Matematis 

 

Kelas 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  Keputusan Uji 

Pembelajaran Berbasis Masalah 4,76 7,81 Ho diterima 

Konvensional 6,36 7,81 Ho diterima 

 

Berdasarkan Tabel 3.10, dapat diketahui bahwa data gain baik kelompok pembe-

lajaran berbasis masalah maupun kelompok konvensional memiliki 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 <

 𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  pada taraf signifikan  = 5%, yang berarti H0 diterima.  Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang datanya  

berdistribusi normal.  Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 

C.9 dan C.10. 

 

b. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk  mengetahui apakah kedua kelompok data 

memiliki varians yang homogen atau tidak.  Hipotesisnya sebagai berikut: 

H0: 
2

2

2

1    (varians bersifat homogen)  

H1 : 
2

2

2

1    (varians bersifat tidak homogen) 

 

Persamaan Uji:  

terkecilVarians

terbesarVarians
F 

 

Keputusan uji adalah Tolak H0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝛼(𝑛 ,−1,𝑛2−1), dimana  

𝐹𝛼(𝑛 ,−1,𝑛2−1)  didapat dari daftar distribusi F dengan taraf signifikan 5% dan 

derajat kebebasan masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan penyebut 

(Sudjana, 2005: 249-250). 
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Berdasarkan hasil uji normalitas pada data skor awal kemampuan representasi 

matematis diketahui bahwa kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.  Sehingga selanjutnya dilakukan uji homogenitas terhadap skor awal 

kemampuan representasi matematis.  Setelah dilakukan perhitungan diperoleh 

hasil uji homogenitas yang disajikan pada Tabel 3.11. 

 

Tabel 3.11 Uji Homogenitas Populasi Skor Awal Kemampuan Representasi 

Matematis 

 

Kelompok Penelitian Varians Fhitung Ftabel 
Keputusan 

Uji 

Pembelajaran Berbasis Masalah 9,280 
1,2736 1,96 H0 diterima 

Konvensional 11,819 

 

Berdasarkan Tabel 3.11, dapat diketahui bahwa pada taraf signifikan  = 5% 

diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,2736  dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,96.  Hal ini berarti H0 dapat 

diterima karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  .  Jadi dapat disimpulkan bahwa data skor 

awal kemampuan representasi matematis siswa dari  kedua kelompok populasi 

memiliki varians yang homogen atau sama. Perhitungan uji homogenitas dapat 

dilihat pada Lampiran C.7. 

 

Uji homogenitas juga dilakukan terhadap data indeks gain kemampuan 

representasi matematis, setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil yang 

disajikan pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Uji Homogenitas Populasi Data Gain Kemampuan Representasi 

Matematis  

 

Kelompok Penelitian Varians Fhitung Ftabel 
Keputusan 

Uji 

Pembelajaran Berbasis Masalah 0,0252 
1,4578 1,96 H0 diterima 

Konvensional 0,0368 
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Berdasarkan Tabel 3.11, dapat diketahui bahwa pada taraf signifikansi  = 5% 

diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,4578  dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,96.  Hal ini berarti H0 dapat dite-

rima karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  .  Jadi dapat disimpulkan bahwa data gain 

kemampuan representasi matematis siswa dari  kedua kelompok populasi memi-

liki varians yang homogen atau sama.  Perhitungan uji homogenitas dapat dilihat 

pada Lampiran C.11. 

 

c.  Uji Hipotesis 

 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data, diperoleh bahwa data 

skor awal dan data gain dari kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki 

varian yang sama.   Menurut Sudjana (2005 : 243), apabila data dari kedua sampel 

berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama maka analisis data dilakukan 

dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, yaitu uji t dengan hipotesis uji 

sebagai berikut. 

𝐻0 ∶ 𝜇1 =  𝜇2 

𝐻1 ∶ 𝜇1 > 𝜇2 

Keterangan: 

𝜇1 =  rata-rata skor awal/peningkatan kemampuan representasi matematis siswa 

 belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah.  

𝜇2 = rata-rata skor awal/peningkatan kemampuan representasi matematis siswa 

 yang belajar dengan pembelajaran konvensional. 

 

Menurut Sudjana ( 2005: 243) untuk menguji hipotesis menggunakan rumus: 

𝑡 =
𝑥 1 − 𝑥 2

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

 

dengan  

   
2

11

21

2

22

2

112






nn

snsn
s
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Keterangan: 

𝑥 1 = rata-rata skor awal pada kelas eksperimen 

𝑥 2 = rata-rata skor awal pada kelas kontrol 

n1  = banyaknya subyek kelas eksperimen 

n2  = banyaknya subyek kelas kontrol 

𝑠1
2  = varians kelompok eksperimen 

𝑠2
2  = varians kelompok kontrol 

𝑠2  = varians gabungan 

 

 

Kriteria uji hasil statistik, H0 diterima jika −𝑡
1−

1

2
𝛼
≤ 𝑡 ≤ 𝑡

1−
1

2
𝛼

 pada taraf nyata 

5%. 𝑡
1−

1

2
𝛼

 diperoleh dari tabel distribusi t dengan dK = (n1 + n2 – 2). 

 

2. Data Belief Siswa 

 

 

Data yang diperoleh dari hasil pengisian skala belief sebelum pembelajaran dan 

setelah pembelajaran kemudian dianalisis untuk mengetahui besarnya peningkatan 

belief siswa pada kelas yang mengikuti pembelajaran berbasis masalah dan siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional.  Rumus gain dan kriteria N-gain 

seperti telah dikemukakan pada analisis data kemampuan representasi matematis 

di atas.  Pengolahan dan analisis data belief dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik terhadap skor awal  dan peningkatan belief siswa dari kelas eksperimen 

dan kelas kontrol.  Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

 

a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang didapat berasal dari 

populasi yang berdistribusi  normal  atau  tidak.  Rumus uji normalitas, hipotesis 

dan kriteria uji seperti yang telah dikemukan pada teknik analisis data kemampuan 

representasi matematis di atas.  Setelah dilakukan pengujian normalitas pada skor 

awal belief siswa didapat hasil yang disajikan pada Tabel 3.13. 

 

Tabel 3.13 Uji Normalitas Skor Awal Kemampuan Belief 

 

Kelas 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  Keputusan Uji 

Pembelajaran Berbasis Masalah 4,53 7,81 Ho diterima 

Konvensional 5,73 7,81 Ho diterima 

 

Pada Tabel 3.13 terlihat bahwa 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  untuk kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol lebih besar dari 𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  pada taraf signifikan 𝛼= 0,05, sehingga hipotesis 

nol diterima.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data skor awal belief 

siswa yang mengikuti PBM dan kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  Perhitungan uji normalitas data 

skor awal dapat dilihat pada Lampiran C.17 dan Lampiran C.18.  Uji normalitas 

juga dilakukan terhadap data gain belief, setelah dilakukan perhitungan 

didapatkan hasil yang disajikan pada Tabel 3.14. 

 

 

Tabel 3.14 Uji Normalitas Data Gain Belief 

 

Kelas 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  Keputusan Uji 

Pembelajaran Berbasis Masalah 41,26 7,81 Ho ditolak 

Konvensional 17,41 7,81 Ho ditolak 
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Pada Tabel 3.14 terlihat bahwa 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  untuk kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol lebih besar dari 𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  pada taraf signifikan 𝛼= 0,05, sehingga hipotesis 

nol ditolak.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data gain belief siswa 

yang mengikuti PBM dan kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional 

berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal.  Perhitungan uji normalitas 

data gain dapat dilihat pada Lampiran C.23 dan Lampiran C.24. 

 

b. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas variansi dilakukan untuk  mengetahui apakah kedua kelompok 

data memiliki variansi yang homogen atau tidak.  Rumus uji normalitas, hipotesis 

dan kriteria uji seperti yang telah dikemukan pada teknik analisis data kemampuan 

representasi matematis di atas.  Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil uji 

homogenitas yang disajikan pada Tabel 3.15. 

 

Tabel 3.15 Uji Homogenitas Populasi Skor Awal Belief 

 

Kelompok Penelitian Varians Fhitung Ftabel 
Keputusan 

Uji 

Pembelajaran Berbasis Masalah 74,714 
1,2736 1,96 H0 diterima 

Konvensional 80,868 

 

 

Pada Tabel 3.15 terlihat bahwa dapat diketahui bahwa pada taraf signifikan  = 

5% diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,2736  dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,96.  Hal ini berarti H0 dapat 

diterima karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  .  Jadi dapat disimpulkan bahwa data skor 

awal belief siswa dari  kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen 

atau sama.  Perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Lampiran C.19. 
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Sedangkan untuk data gain tidak dilakukan uji homogenitas karena kedua data 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. 

 

c. Uji Hipotesis 

 

1) Uji Hipotesis untuk Skor Awal 

 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data, diperoleh bahwa data 

skor awal dari kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama.   

Menurut Sudjana (2005 : 243), apabila data dari kedua sampel berdistribusi 

normal dan memiliki varian yang sama maka analisis data dilakukan dengan 

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, yaitu uji t dengan hipotesis uji sebagai 

berikut. 

𝐻0 ∶ 𝜇1 =  𝜇2 

𝐻1 ∶ 𝜇1 > 𝜇2 

Keterangan: 

𝜇1 =  rata-rata skor awal belief siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

 berbasis masalah.  

𝜇2 = rata-rata skor awal belief siswa yang belajar dengan pembelajaran 

 konvensional. 

Rumus uji statistik serta kriteria uji sama seperti yang telah dikemukan pada 

teknik analisis data kemampuan representasi matematis di atas. 

 

 

2) Uji Hipotesis untuk Data Gain Belief 

 

Setelah melakukan uji normalitas data, diperoleh bahwa data gain belief dari 

kedua sampel berdistribusi tidak normal.  Menurut Russefendi (1998: 401) apabila 
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data berasal dari populasi yang tidak normal maka uji hipotesis menggunakan uji 

non parametrik.  Uji non parametrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji Mann-Whitney U.  Analisis data menggunakan Uji Mann Whitney U dengan 

hipotesis sebagai berikut.   

 

H0: tidak ada perbedaan peringkat belief siswa yang mengikuti pembelajaran 

berbasis masalah  dengan peringkat belief siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. 

H1: ada perbedaan peringkat belief siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis 

masalah  dengan peringkat belief siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. 

 

Dalam Russefendi  (1998: 398), langkah-langkah  pengujiannya adalah:  

Pertama, skor-skor pada kedua kelompok sampel harus diurutkan dalam 

peringkat.  Selanjutnya, menghitung nilai statistik uji Mann-Whitney U, rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑈𝑎 = 𝑛𝑎𝑛𝑏 +
𝑛𝑎(𝑛𝑎 + 1)

2
− 𝑃𝑎  

 

𝑈𝑏 = 𝑛𝑎𝑛𝑏 +
𝑛𝑏(𝑛𝑏 + 1)

2
− 𝑃𝑏  

 

Keterangan: 

 

na =  jumlah sampel kelas eksperimen 

nb =  jumlah sampel kelas kontrol 

𝑃𝑎  =  Rangking unsur a 

𝑃𝑏  =  Rangking unsur b 

 

Statistik U yang digunakan adalah U yang nilainya lebih kecil.  Jika nilai Uhitung ≥ 

Utabel, maka hipotesis nol diterima dan jika Uhitung < Utabel, maka hipotesis nol 
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ditolak.  Jika hipotesis nol ditolak maka perlu dianalisis lanjutan untuk 

mengetahui apakah peningkatan belief siswa yang mengikuti PBM lebih tinggi 

daripada peningkatan belief siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.  

Adapun analisis lanjutan tersebut  melihat data sampel mana yang rata-ratanya 

lebih tinggi. 


