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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 di SMA

Negeri 1 Gedongtataan.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

X IPA yang terdiri dari delapan kelas dengan jumlah siswa 167. Pengambilan

sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan mengambil dua kelas

yang rata-rata kemampuan matematikanya relatif sama, ditunjukkan dengan rata-

rata nilai hasil belajar semester ganjil yang terdistribusi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Distribusi siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Gedongtataan.

No Kelas Jumlah Siswa Rata-Rata Nilai Ujian Akhir Semester Ganjil
1 X 1 33 46,5
2 X 2 33 46,9
3 X 3 34 44,3
4 X 4 33 43,8
5 X 5 34 41,6

Rata-rata 44,6

Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan teknik Random

Sampling. Dalam penelitian ini, diambil dua kelas sebagai sampel. Sampel

penelitian terpilih X.1 yang terdiri dari 33 siswa sebagai kelas eksperimen, yaitu

kelas yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS dan kelas X.2

yang terdiri dari 33 siswa sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang menggunakan

pembelajaran konvensional.
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B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test only

control group design. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Furchan (1982: 368)

desain pelaksanaan penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.2. Desain Penelitian

Kelompok Perlakuan
Eksperimen XE OE

Kontrol XK OK

Keterangan:
XE = Perlakuan (model pembelajaran TPS)
XK = Perlakuan (model pembelajaran konvensional)
OE = Posttest kelas eksperimen
Ok = Posttest kelas kontrol

Pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran Think Pair Share,

sedangkan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran konvensional.  Setelah

pokok bahasan selesai, dilakukan tes akhir.  Tes akhir adalah tes kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa yang dilakukan pada kedua kelas sampel

dengan soal tes yang sama.

C. Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimental dengan langkah-langkah

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi Pendahuluan

Tujuan observasi pendahuluan adalah untuk mengetahui kondisi lapangan atau

tempat penelitian seperti jumlah kelas, jumlah siswa, cara guru mengajar, dan

karakteristik siswa yang ada pada populasi.
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2. Tahap Perencanaan

a. Penentuan sampel penelitian yang dilakukan dengan teknik purposive

sampling.

b. Penyusunan perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif

tipe TPS dan pembelajaran dengan model konvensional. Perangkat

pembelajaran ini 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. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) yang telah disusun, yaitu RPP dengan model pembelajaran Think Pair

and Share dan RPP dengan model pembelajaran konvensional.

4. Uji coba soal tes

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tes kemampuan pemahaman

konsep siswa setelah diberi perlakuan dan mengolah hasil tes tersebut.

6. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

7. Analisis Data

8. Menyusun Laporan

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data berupa nilai kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa yang diperoleh melalui tes pemahaman
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konsep pada siswa yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS

dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes,

baik dalam pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS

maupun dengan pembelajaran konvensional. Tes yang digunakan dalam penelitian

ini adalah tes pemahaman konsep matematis yang berbentuk uraian. Tes diberikan

sesudah pembelajaran (post-test) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep disusun dalam

bentuk tes esai.  Tes ini diberikan kepada siswa kelompok eksperimen maupun

kontrol sesudah diberikan perlakuan. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tes yang

baik, yaitu memenuhi kriteria valid dan reliabel. Untuk mendapatkan perangkat

tes yang valid dan reliabel dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Membuat kisi-kisi dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. Kisi-kisi

soal terdapat pada Lampiaran B.1

b. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi.

c. Meminta pertimbangan kepada guru mitra mengenai kesesuaian antara kisi-kisi

dengan soal.

Adapun indikator kemampuan pemahaman konsep dan pedoman penskoran tes

pemahaman konsep menurut Sartika (2011: 22) disajikan pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3 Pedoman Penyekoran Tes Kemampuan Pemahaman Konsep

No Indikator Ketentuan Skor
1. Menyatakan

ulang suatu
konsep

Tidak menjawab 0
Menyatakan ulang suatu konsep tetapi salah 1
Menyatakan ulang suatu konsep dengan
benar

2

2. Mengklasifikasi
objek menurut
sifat tertentu
sesuai dengan
konsepnya

Tidak menjawab 0
Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu
tetapi tidak sesuai dengan konsepnya

1

Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu
sesuai dengan konsepnya

2

3. Memberi contoh
dan non contoh

Tidak menjawab 0
Memberi contoh dan non contoh tetapi salah 1
Memberi contoh dan non contoh dengan
benar

2

4. Menyatakan
konsep dalam
berbagai bentuk
representasi
matematika

Tidak menjawab 0
Menyajikan konsep dalam bentuk
representasi matematika tetapi salah

1

Menyajikan konsep dalam bentuk
representasi matematika dengan benar

2

5. Mengembangkan
syarat perlu dan
syarat cukup
suatu konsep

Tidak menjawab 0
Mengembangkan syarat perlu atau cukup
dari suatu konsep tetapi salah

1

Mengembangkan syarat perlu dan syarat
cukup dari suatu konsep dengan benar

2

6. Menggunakan,
memanfaatkan
dan memilih
prosedur atau
operasi tertentu

Tidak menjawab 0
Menggunakan, memanfatkan, dan memilih
prosedur tetapi salah

1

Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih
prosedur dengan benar

2

7. Mengaplikasikan
konsep

Tidak menjawab 0
Mengaplikasikan konsep tetapi tidak tepat 1
Mengaplikasikan konsep dengan tepat 2

Agar diperoleh data yang akurat maka tes yang digunakan adalah tes yang

memiliki kriteria tes yang valid dan tingkat reliabilitas tes yang baik.

4. Uji Validitas Instrumen

Validitas instrumen adalah kemampuan instrumen untuk mengukur dan

menggambarkan keadaan suatu aspek sesuai dengan tujuan instrumen dibuat.
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Validasi terhadap perangkat tes kemampuan pemahaman konsep dilakukan

dengan tujuan agar diperoleh perangkat tes yang memenuhi validitas isi.

Validitas isi tersebut didasarkan atas judgment dari guru matematika dimana

penelitian ini dilakukan. Dengan asumsi bahwa kelompok guru matematika kelas

X SMA Negeri 1 Gedongtataan mengetahui dengan benar kurikulum SMA, maka

penilaian terhadap kesesuaian butir tes dengan indikator pembelajaran dilakukan

oleh guru tersebut. Berdasarkan hasil penilaian guru mata pelajaran matematika,

butir-butir tes telah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan di

ukur, sehingga tes dinyatakan valid . Selengkapnya terdapat pada Lampiran B.4.

5. Analisis Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Untuk menentukan tingkat

reliabilitas tes digunakan model satu kali tes dengan teknik Alpha. Menurut

Sudijono (2008:208-209), dalam rumus Alpha suatu tes dikatakan baik bila

memiliki reliabilitas lebih dari 0,70.
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Dari hasil perhitungan nilai reliabilitas tes diperoleh = 0,79. Perhitungan

selengkapnya terdapat pada Lampiran C.6. Hal ini menunjukkan bahwa tes ini

merupakan instrumen dengan tingkat reliabilitas yang baik.

Berdasarkan hasil penilaian guru mata pelajaran matematika diperoleh bahwa tes

ini telah memenuhi validitas isi.  Sedangkan dari hasil uji coba diperoleh bahwa

tes ini telah memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

6. Tingkat Kesukaran (TK)

Dalam setiap butir tes tentunya mempunyai tingkat kesukaran yang berbeda-beda.

Safari (2004:23) menyatakan tingkat kesukaran butir tes adalah peluang untuk

menjawab benar suatu butir tes pada tingkat kemampuan tertentu.  Dalam

penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes digunakan rumus

berikut:

maks
i S

S
TK 

Keterangan:

TKi : tingkat kesukaran butir tes ke-i

S : rataan skor siswa pada butir ke-i

Smaks: skor maksimum butir ke-i

Menurut Sudijono (2008:374), penafsiran atas tingkat kesukaran butir tes

mengunakan kriteria sebagai berikut yang disajikan pada Tabel 3.4:
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Tabel 3.4.  Interprestasi Tingkat  Kesukaran Butir Tes

Besar TKi
Interprestasi

< 0,25
0,25  s.d  0,75

> 0,75

Terlalu Sukar
Cukup (Sedang)
Terlalu Mudah

Untuk keperluan pengambilan data dalam penelitian ini, digunakan butir-butir

soal dengan kriteria cukup (sedang), yaitu dengan membuang  butir-butir soal

dengan kategori terlalu mudah dan terlalu sukar.

7. Analisis Daya Pembeda (DP)

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.  Daya

beda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat diskriminasi atau

angka yang menunjukkan besar kecilnya daya beda. Sudijono (2008: 389-390)

mengungkapkan menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus:DP =
Keterangan :

DP  = Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu

JA  = Rata-rata kelompok atas pada butir soal yang diolah

JB  = Rata-rata kelompok bawah pada butir soal yang diolah

IA  = Skor maksimum butir soal yang diolah

Menurut Sudijono (2008:389), penafsiran interpretasi nilai daya pembeda butir tes

digunakan kriteria dalam Tabel 3.5.
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Tabel 3.5.  Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Interpretasi

20,0DPnegatif Lemah Sekali(Jelek)

40,020,0  DP Cukup(Sedang)
70,040,0  DP Baik
00,170,0  DP Baik Sekali

Tabel 3.6 Data Uji Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah butir tes memiliki daya beda

lebih dari 0,2 atau termasuk dalam interpretasi sedang hingga baik sekali.

Dari perhitungan tes uji coba yang telah dilakukan, diperoleh data yang tertera

pada Tabel 3.6.

Berdasarkan tabel hasil tes uji coba di atas, diperoleh bahwa seluruh butir soal

telah memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga dapat digunakan untuk

mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.

Test

Nomor
Soal Validitas Reliabilitas

Tingkat
Kesukaran

Daya
Pembeda

1a Valid

0,79

0,68 (Sedang) 0,64 (Baik)

1b Valid 0,66 (Sedang) 0,68(Baik)

1c Valid 0,70 (Sedang) 0,34 (Sedang)

1d Valid 0,65 (Sedang) 0,45 (Baik)

2a Valid 0,67 (Sedang) 0,31 (Sedang)

2b Valid 0,56(Sedang) 0,31 (Sedang)

2c Valid 0,32 (Sedang) 0,35 (Sedang)

3a Valid 0,69 (Sedang) 0,33 (Sedang)

3b Valid 0,47 (Sedang) 0,43 (Baik)

4a Valid 0,65(Sedang) 0,37 (Sedang)

4b Valid 0,60 (Sedang) 0,43 (Baik)
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E. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dilihat dari nilai posttest.

Dalam menguji pencapaian kriteria kemampuan pemahaman konsep dilakukan

analisis data dengan prosedur sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah kedua populasi berdistribusi

normal atau sebaliknya.  Untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian

ini adalah dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat, menurut Sudjana (2005:273),

langkah-langkah uji normalitas sebagai berikut:

a. Hipotesis

H0 : kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : kedua sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

b. Taraf Signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan = 5%
c. Statistik Uji
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Hasil perhitungan uji normalitas kelompok data dapat dilihat pada lampiran dan

rangkuman uji normalitas tersebut disajikan pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7. Hasil Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa.

Kelompok hitung tabel Keputusan Uji

Eksperimen 1,0890 7,81 Ho diterima

Kontrol 2,8784 7,81 Ho diterima

Dari hasil perhitungan uji normalitas terhadap data diperoleh hitung = 1,089

untuk kelas dengan metode think pair share dan hitung = 2,878 untuk kelas

dengan metode pembelajaran konvensional. Kedua harga Chi-Kuadarat tersebut

kurang dari tabel (7,81). Sesuai dengan kriteria pengujian maka Ho diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data berasal dari populasi

yang berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan antara dua kelompok data, yaitu kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol.  Masing-masing kelompok tersebut dilakukan

untuk variabel terikat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Uji ini

digunakan untuk mengetahui apakah data skor tes hasil belajar matematika siswa

yang diperoleh memiliki varians sama atau sebaliknya. Adapun hipotesis untuk uji

ini terdapat pada Sudjana (2005:250), yaitu :

H0 : σ1
2 = σ2

2 (kedua populasi memiliki varian yang homogen)

H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 (kedua populasi memiliki varian yang tidak homogen)
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Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah:= =
Kriteria uji: Terima H0 jika ( )( ) < < ( , ) di mana

( , ) didapat dari daftar distribusi F dengan peluang 1/2α dan derajat

kebebasan v1 dan v2 masing-masing sesuai dengan derajat kebebasan pembilang

dan penyebut.

Hasil perhitungan uji homogenitas kelompok data dapat dilihat pada lampiran dan

rangkuman uji homogenitas tersebut disajikan pada Tabel 3.8.

Dari hasil perhitungan uji kesamaan varians terhadap data diperoleh Fhitung = 1,09.

Dari daftar distribusi F diperoleh Ftabel = 1,93.  Artinya Fhitung < Ftabel, Sehingga

sesuai dengan kriteria pengujian maka Ho diterima. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki varians yang homogen.

Tabel 3.8. Hasil Uji Homogenitas Data Pemahaman Konsep Matematis.

Kelas Varians dk Fhitung Ftabel Kriteria

Eksperimen 75,07 33
1,09 1,93

Kedua kelas mempunyai

varians yang homogen.Kontrol 81,99 33

3. Uji Hipotesis

3.1. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji kesamaan dua varians, diketahui bahwa

data dari kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama.
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Menurut Sudjana (2005:243), apabila data normal dan homogen, selanjutnya

dilakukan analisis data dengan menggunakan uji t, yaitu uji satu pihak.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:∶ ≤ (kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang

mengikuti model Think Pair and Share kurang dari atau sama

dengan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional)∶ > (kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang

mengikuti model Think Pair and Share lebih dari kemampuan

pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional)

Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus :

dengan

Keterangan :

1x :  rata-rata skor posttest pada kelas yang belajar dengan model Think Pair and

Share

2x :  rata-rata skor posttest pada kelas yang belajar dengan pembelajaran

konvensional

n1 :  banyaknya subjek kelas eksperimen

n2 :  banyaknya subjek kelas kontrol
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Kriteria pengujian adalah dengan dk = (n1 + n2 – 2 ) dan taraf kepercayaan 5%

terima Ho jika < dimana 1t didapat dari daftar distribusi t dengan

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

2. Uji Proporsi

Uji proporsi digunakan untuk mengetahui ketuntasan pembelajaran, yaitu

dikatakan tuntas jika persentase nilai siswa yang mencapai kriteria ketuntasan

belajar, yaitu nilai ≥ 75 adalah lebih dari atau sama dengan 65% yang dapat

dilihat dari nilai posttest tes pemahaman konsep.  Berikut adalah langkah-langkah

pengujian proporsi:

a. Hipotesis

H0 : = 65%

H1 : ≠ 65%
b. Taraf signifikan: = 0,05

c. Statistik uji

zhitung=

x
n -0.65

0,65(1-0,65)/n
Keterangan:

x = banyaknya siswa yang telah tuntas belajar

n = jumlah sampel

0,65 = proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan

d. Kriteria uji : terima Ho jika − ( ) < < ( ) . Harga ( )
diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang (1 − ).
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e. Jika terima H1, dilanjutkan dengan uji hipotesis

Ha : π < 65%.

Hb : π > 65%

Kriteria uji: tolak Ha jika ≥ . (Sudjana, 2005: 235)


