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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 20 Bandar Lampung.  Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 20 Bandar Lampung 

yang ada dalam enam kelas. Sampel dari penelitian ini diambil melalui teknik 

purposive sampling dengan mengambil dua kelas dari enam kelas yang nilai rata-

rata ujian akhir semester ganjilnya sama atau hampir sama dan di sekitar rata-rata 

keseluruhan. Satu kelas pada sampel sebagai kelas eksperimen yaitu kelas VII-D 

yang memiliki nilai rata-rata 46,74 pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan kelas lainnya yaitu kelas VII-E yang 

memiliki nilai rata-rata 46,81 sebagai kelas kontrol yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran konvensional. Nilai rata-rata kelas kontrol dan kelas 

eksperimen tersebut berada di sekitaran nilai rata-rata keseluruhan yaitu 46,48. 

Nilai rata-rata matematika kelas VII semester ganjil disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 Distribusi Siswa dan Nilai Rata-rata Semester Ganjil Kelas VII      

     SMP Negeri 20 Bandar Lampung 

 

No Kelas Jumlah peserta didik Nilai Rata-Rata 

1. VII-A 37 47,11 

2. VII-B 36 45,41 

3. VII-C 36 44,24 

4. VII-D 37 46,74 

5. VII-E 36 46,81 

6. VII-F 35 48,57 
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B. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest only control 

design. Pada desain ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang 

diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan 

kelompok kontrol yang memperoleh perlakuan model pembelajaran konvensional. 

Di akhir pembelajaran siswa diberi posttest untuk mengetahui pemahaman konsep 

matematis siswa. 

 

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Furchan (1982: 368) desain pelaksanaan 

penelitian digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Desain Penelitian 

Kelompok Perlakuan 

A1 X1 O1 

A2 X2 O2 

 

Keterangan: 

A1 = kelompok eksperimen  

A2 = kelompok kontrol  

O = posttest 

X1 = perlakuan (model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw) 

X2 = perlakuan (metode pembelajaran konvensional) 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Melaksanakan penelitian pendahuluan, yaitu observasi ke sekolah untuk 

mengetahui keadaan sekolah seperti jumlah kelas, jumlah siswa, cara guru 

mengajar, dan karakteristik siswa. 
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2. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), kisi-kisi soal, soal tes, dan 

kunci jawaban soal tes pemahaman konsep yang merujuk pada pedoman 

penskoran. 

3. Melakukan validasi instrumen. 

4. Melakukan uji coba tes. 

5. Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan pada kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran konvensional sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang telah disusun. 

6. Melaksanakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

7. Menganalisis hasil posttest. 

8. Menyusun Laporan 

 

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah data pemahaman konsep matematis berupa data 

kuantitatif diperoleh melalui posttest pemahaman konsep matematis siswa pada 

akhir pembelajaran. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes. 

Tes dilaksanakan sesudah pembelajaran (posttest) pada kelas eksperimen dan 
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kelas kontrol. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pemahaman 

konsep matematis yang berbentuk uraian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen dalam penelitian ini adalah perangkat tes pemahaman konsep siswa 

berupa butir soal berbentuk uraian. Butir soal disusun sesuai dengan materi 

pembelajaran, RPP, silabus, serta indikator pencapaian materi. Skor jawaban 

disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep. Adapun pedoman penskoran 

untuk tes pemahaman konsep terlampir. 

 

Penyusunan instrumen penelitian dilakukan dengan membuat kisi-kisi soal, butir 

soal essay, dan kunci jawaban. Untuk mengetahui apakah butir soal telah 

memenuhi kualifikasi soal yang layak digunakan untuk pengambilan data, maka 

harus memenuhi kriteria tes yang baik diantaranya: 

 

1. Validitas Tes 

Validitas isi diketahui dengan cara membandingkan antara isi yang terkandung 

dalam tes pemahaman konsep matematis dengan indikator yang akan dicapai 

dalam pembelajaran. 

 

Menurut Azwar (1996: 175), pengujian validitas isi tidak melalui analisis 

statistika, tetapi menggunakan analisis rasional. Jadi, sebelum digunakan, validitas 

tes ini dikonsultasikan dengan dosen pembimbing terlebih dahulu kemudian 

dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika kelas VII SMP Negeri 20 

Bandar Lampung. Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas 

VII SMP Negeri 20 Bandar lampung mengetahui dengan benar kurikulum SMP. 
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Validitas instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran 

matematika. Butir tes yang dinyatakan valid adalah yang sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator yang diukur. Penilaian terhadap kesesuaian isi tes 

dengan kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes 

dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar check 

list oleh guru. 

 

Hasil penilaian terhadap instrumen pada penelitian ini telah memenuhi validitas 

isi. (Lampiran B.1) 

 
2. Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas tes digunakan setelah instrumen tes dinyatakan valid. Dalam 

penelitian ini uji coba tes reliabilitas dilakukan pada kelas VIII F SMP Negeri 20 

Bandar Lampung. Setelah dilakukan uji coba tes reliabilitas, selanjutnya meng-

analisis hasil tes untuk mengetahui keterandalannya. 

 

Untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha dalam 

Arikunto (2007: 109), yaitu: 

𝒓𝟏𝟏 =  
𝒏

𝒏 − 𝟏
  𝟏 −

 𝑺𝒊
𝟐

𝑺𝒕
𝟐
  

keterangan: 

𝑟11  =  koefisien reliabilitas tes 

N =  banyaknya item tes yang digunakan dalam tes 

 𝑆𝑖
2    =  jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝑆𝑡
2 =  varians total 

 

dimana: 
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keterangan: 
2

tS  = varians total 

N  = banyaknya data  

 Xi = jumlah semua data  

 Xi
2
 = jumlah kuadrat semua data 

 

Harga 
11r yang diperoleh diimplementasikan dengan kriteria indeks reliabilitas. 

Menurut Arikunto (2007: 109) suatu tes dikatakan reliabel apabila koefisien 

reliabilitasnya ≥ 0,70.  Oleh karena itu, kriteria yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes  yang memiliki indeks reliabilitas sama dengan atau lebih 

besar dari 0,70 (
11r  ≥ 0,70).  

 

Berdasarkan analisis uji coba tes, diperoleh koefisien instrumen tes 
11r  = 0,73. 

Maka instrumen tes pemahaman konsep matematis reliabel. Hasil perhitungan uji 

reliabilitas secara lengkap terlampir. (Lampiran C.1) 

 

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Analisis data pemahaman konsep matematis dan pengujian hipotesis dilakukan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini langkah-

langkah untuk menganalisis data pemahaman konsep matematis dan pengujian 

hipotesis melalui beberapa tahapan, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

1. Uji Normalitas 

 

Untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi-Kuadrat. 

Menurut Sudjana (2005: 273) rumusannya sebagai berikut: 

a) Hipotesis 

H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 
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b) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan 𝛼 = 5% 

c) Statistik Uji 

 






k

i i

ii

E

EO
x

1

2

2  

dengan : 

iO  = frekuensi pengamatan 

iE  = frekuensi yang diharapkan 

d) Keputusan Uji 

Tolak H0 jika   31

2

 kxx 
 dengan taraf  = taraf nyata untuk pengujian.   

Dalam hal lainnya H0 diterima. 

Setelah dilakukan perhitungan uji normalitas terhadap data pemahaman konsep 

matematis diperoleh hasil yang disajikan pada Tabel 3.3. Hasil perhitungan uji 

normalitas secara lengkap terlampir. (Lampiran C.4 dan C.5) 

 

Tabel 3.3 Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa 

 

Kelas x
2
 hitung x

2
 tabel Keputusan Uji 

Jigsaw 5,02 9,49 Terima H0 

Konvensional 1,63 9,49 Terima H0 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 rangkuman hasil uji normalitas data pemahaman konsep 

matematis di atas, dapat diketahui bahwa 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  
2  kelompok model pembelajaran 

jigsaw dan konvensional <  𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 . Berarti keputusan uji normalitas pada 

penelitian ini adalah terima H0 yang artinya data sampel berasal dari populasi 

berdistribusi normal. 
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2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah dua kelompok 

populasi yang diambil yaitu kelompok eksperimen dan kontrol mempunyai 

varians yang homogen atau tidak.  Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki 

apakah kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak.   Hipotesis yang 

digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

𝐻0 ∶  𝜎1
2  =   𝜎2

2   (kelompok populasi mempunyai varians yang sama) 

𝐻1 ∶ 𝜎1
2   ≠  𝜎2

2     (kelompok populasi mempunyai varians yang tidak sama)   

Pengujian homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji F. 

Rumus Uji F  yaitu :         𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
                               

dan tolak H0 hanya jika F ≥ F1/2 α (v1,v2), dengan  F1/2 α (v1,v2) didapat dari daftar 

distribusi F dengan peluang 1/2 α, sedangkan derajat kebebasan  v1 dan v2  masing-

masing sesuai dk pembilang dan penyebut dalam rumus.  Dengan α = 0,05 

(Sudjana, 2005:250) 

 

Setelah dilakukan perhitungan uji homogenitas terhadap data pemahaman konsep 

matematis diperoleh hasil yang disajikan pada Tabel 3.4. Hasil perhitungan uji 

homogenitas secara lengkap terlampir. (Lampiran C.6) 

 

Tabel 3.4 Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Data Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa 
 

Kelas Varians F hitung F tabel 
Keputusan 

Uji 

Jigsaw 119,78 
1,47 1,78 Terima H0 

Konvensional 176,59 
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Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa data pemahaman konsep matematis siswa 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional memiliki 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yang berarti 

terima H0 dan kedua populasi memiliki varians yang sama atau homogen. 


