
 

 22 

 

 

  

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Populasi dan Sampel  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Tamansiswa 

Telukbetung yang terdistribusi dalam lima kelas yaitu kelas VII A – VII E. Peng-

ambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive random 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel atas dasar pertimbangan bahwa kelas 

yang dipilih adalah kelas yang diajar oleh guru bidang studi matematika yang 

sama. Setelah berdiskusi dengan guru mitra, terpilihlah kelas VII B yang terdiri 

dari 37 orang sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang mendapatkan 

pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik (PMR) dan kelas VII E 

yang terdiri dari 37 orang yaitu kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Quasi Experimental. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Postest Control 

Group Design. Desain penelitian ini menggunakan dua kelas dari populasi, satu 

kelas dipilih sebagai kelas eksperimen dan kelas yang lain sebagai kelas kontrol. 

Kedua kelas tersebut diberikan pretest di awal penelitian untuk mengetahui 

kemampuan representasi matematis awal siswa. Kemudian kelas eksperimen 
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diberikan perlakuan dengan penerapan PMR dalam proses pembelajaran 

sedangkan kelas kontrol diberikan perlakuan  pembelajaran konvensional. Setelah 

diberikan perlakuan maka dilakukan pengukuran (post-test) pada kedua kelas 

sebagaimana yang dikemukakan Furchan (1982: 368) sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Pretest-Postest Control Group Design 

Kelas 
Perlakuan 

Pretest Pembelajaran Posttest 

E  XE  

K  XK  

 

Keterangan: 

E   =  kelompok eksperimen 

K   =  kelompok kontrol 

XE  =  perlakuan pada kelas eksperimen  

XK  =  perlakuan pada kelas kontrol  

 =  pretest 

=  postest 

          

C. Prosedur Penelitian 

 

Untuk mengukur kemampuan representasi matematis siswa, penelitian dilakukan 

dalam dua tahap, yaitu tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap 

pendahuluan meliputi:  

1. Melakukan penelitian pendahuluan untuk melihat kondisi sekolah dan 

kemudian memilih sampel penelitian. 

2. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan materi bangun 

datar untuk kelas yang menggunakan PMR dan untuk kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. Selanjutnya membuat Lembar Kerja Kelompok 

(LKK) yang diberikan kepada siswa ketika pembelajaran. 
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3. Membuat instrumen tes kemampuan representasi matematis siswa beserta 

penyelesaian dan aturan penskorannya, lalu melakukan uji validitas dan 

perbaikan bila diperlukan.  

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan meliputi: 

1. Pemberian pretest pada kedua kelas sampel untuk melihat kemampuan awal 

representasi matematis siswa. 

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kedua kelas sampel. 

3. Pemberian posttest pada kedua kelas sampel untuk melihat kemampuan akhir 

representasi matematis siswa. 

4. Pengumpulan, pengolahan data penelitian, analisis data dan penarikan 

kesimpulan. 

 

D. Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini data kemampuan representasi matematis siswa sebelum 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi perlakuan (nilai pretest) dan data 

kemampuan representasi matematis siswa setelah kedua kelas diberi perlakuan 

(nilai posttest). 

 

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes. Tes tersebut 

berupa tes tertulis dengan bentuk uraian tentang kemampuan representasi 

matematis siswa. Tes diberikan kepada kedua sampel sebelum diberikan 

perlakuan (Pretest) dan sesudah diberikan perlakuan (Postest).  
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F. Instrumen Tes 

 

Instrumen penelitian ini adalah tes yang berupa soal-soal yang mengukur 

kemampuan representasi matematis siswa. Soal-soal tersebut dibuat dan 

disesuaikan dengan indikator kemampuan representasi matematis siswa yang akan 

diukur. Pemberian skor terhadap jawaban uraian siswa disesuaikan dengan 

indikator kemampuan representasi matematis, seperti yang dikemukakan 

Handayani (2013: 31-32) sebagai  berikut: 

Tabel 3.2 Tabel Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Representasi 

Matematis 

No Indikator Keterangan Skor 

1. Menyajikan 

kembali 

informasi 

yang 

diberikan 

a. Tidak satupun yang ditulis 0 

b. Menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya, hampir benar 

1 

c. Menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanya dengan benar 

2 

2. Membuat 

gambar 

bangun 

geometri 

untuk 

memperjelas 

masalah  

 

a. Tidak ada gambar geometri 0 

b. Hanya sedikit dari gambar yang benar 1 

c. Membuat gambar bangun geometri 

untuk memperjelas masalah namun 

kurang lengkap dan benar 

2 

d. Membuat gambar bangun geometri 

untuk memperjelas masalah secara 

lengkap dan benar 

3 

3. Menyelesaika

n masalah 

yang 

melibatkan 

ekspresi 

matematika 

 

a. Tidak menjawab penyelesaian masalah 0 

b. Menyelesaikan masalah yang 

melibatkan ekspresi matematika namun 

tidak benar 

1 

c. Menyelesaikan masalah yang 

melibatkan ekspresi matematika namun 

kurang benar 

2 

d. Menyelesaikan masalah yang 

melibatkan ekspresi matematika dengan 

benar 

3 

4 Menarik 

kesimpulan 

a. Tidak menuliskan kesimpulan 0 

b. Ada cara penyelesaian dapat menarik 

simpulan tetapi kurang tepat. 

1 

c. Ada cara penyelesaian  dan menarik 

simpulan dengan tepat 

2 

 



 

 26 

Penyusunan perangkat tes dilakukan dengan langkah-langkah yaitu, menentukan 

kompetensi dasar dan indikator yang akan diukur sesuai dengan materi dan tujuan 

kurikulum yang berlaku pada populasi serta menentukan indikator-indikator 

pengukuran kemampuan representasi matematis. Melakukan pembatasan materi 

yang diujikan. Menentukan tipe soal, yaitu soal esai. Menentukan jumlah soal. 

Membuat kisi-kisi soal sesuai indikator pembelajaran yang ingin dicapai. 

Menuliskan petunjuk mengerjakan soal, kunci jawaban, dan penentuan skor. 

 

Untuk mendapatkan data yang valid, instrumen yang digunakan adalah tes yang 

valid dan reliabel. 

 

1. Validitas Isi 

 

Validitas yang digunakan dalam penelitian adalah validitas isi. validitas isi dari 

instrumen yang dibuat mencerminkan kemampuan representasi matematis yang 

memiliki kesesuaian dengan kurikulum. Untuk menguji validitas isi dari 

instrumen tes yang sudah dibuat dapat dilakukan dengan membandingkan antara 

isi instrumen dengan materi pelajaran. Teknis pengujian validitas isi dapat 

menggunakan kisi-kisi instrumen. Kemudian dilakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing yang kemudian dilakukan penilaian oleh guru mata pelajaran 

matematika SMP Tamansiswa Telukbetung. Jika instrumen tersebut menurut 

penilaian dosen dan guru sudah sesuai dengan kisi-kisi maka intrumen tersebut 

dinyatakan valid. Instrumen yang sudah valid dapat diuji cobakan kepada kelas di 

luar sampel penelitian yang sudah mempelajari materi tersebut sebelumnya. 
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2. Reliabilitas 

 

Pada reliabilitas, semakin tinggi indeks reliabilitas suatu tes berarti tes tersebut 

semakin dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas dapat dicari dengan menggunakan 

rumus Alpha (Arikunto, 2008: 109) sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: r11 = reliabilitas yang dicari 

 Σσi
2
 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

 σt
2
 = varians total 

 n = banyaknya item 

 

Harga 
11r

 
yang diperoleh diimplementasikan ke dalam indeks reliabilitas sebagai 

berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Koefisien reliabilitas Kriteria 

   0,20 Sangat Rendah 

0,20 <   0,40 Rendah 

0,40 <  0,60 Cukup 

0,60 <   0,80 Tinggi 

0,80 <   1,00 Sangat tinggi 

Guilford (Suherman, 1990:177) 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan harus memiliki reliabilitas tinggi. 

 

Hasil perhitungan reliabilitas tes pada uji coba di kelas VIII B diperoleh 

 sehingga instrumen tes tersebut memiliki reliabilitas yang tergolong tinggi.  

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran C.1. 
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G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Analisis terhadap data hasil penelitian bertujuan untuk membuat kesimpulan 

terhadap penelitian yang akan dilakukan. Data yang diperoleh dari hasil pretest 

dan post-test pada kedua kelas dianalisis untuk melihat perbedaan antara kedua 

kelas tersebut. Data yang diperoleh diterjemahkan dalam skor gain, kemudian 

dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas. Setelah uji prasyarat 

dilakukan, maka tahap berikutnya adalah untuk menguji hipotesis. Uji hipotesis 

digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematis siswa. 

 

1. Menghitung Skor Awal Kemampuan Representasi Matematis 

 

Data kemampuan awal diperoleh dari hasil pretest kemampuan representasi 

matematis dianalisis untuk mengetahui kemampuan awal siswa antara kedua kelas 

memiliki kemampuan yang sama dengan bantuan software SPPS versi 17.0. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas Skor Awal Kemampuan Representasi Matematis 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data skor kemampuan awal 

siswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z. Adapun hipotesis uji adalah sebagai 

berikut: 

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1  : data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

 

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov Z 

(K-S Z) menggunakan software SPPS versi 17.0 dengan kriteria pengujian yaitu 

jika nilai probabilitas (sig) dari Z lebih besar dari , maka hipotesis nol 
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diterima (Trihendradi, 2005: 113). Setelah dilakukan pengujian normalitas data 

kemampuan awal siswa didapat hasil yang disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Uji Normalitas Skor Awal Kemampuan Representasi Matematis 

 

Kelompok 

Penelitian 

Banyaknya Siswa K-S (Z) Probabilitas 

(Sig) 

Eksperimen 37 0.170 0.009 

Kontrol 37 0.274 0.000 

 

Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa probabilitas (Sig) untuk kelas eksperimen kurang 

dari 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak. Kemudian probabilitas (Sig) untuk kelas 

kontrol kurang dari 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak.  Hal ini berarti bahwa 

data kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal, karena 

probabilitas (Sig) dari kedua kelas kurang dari 0,05. Perhitungan uji normalitas 

data kemampuan awal dapat dilihat pada Lampiran C.4-C.5. 

 

b. Uji Hipotesis Skor Awal Kemampuan Representasi Matematis 

Setelah melakukan uji normalitas dan diperoleh bahwa data kemampuan awal dari 

kedua sampel berdistribusi tidak normal.  Menurut Sudjana (2005: 243) apabila 

data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal maka uji hipotesis 

menggunakan uji non parametrik. Uji non parametrik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Mann-Whitney dengan hipotesis menggunakan uji dua 

pihak sebagai berikut. 

H0 : berarti tidak ada perbedaan peningkatan rank kemampuan representasi 

matematis siswa dengan penerapan pendekatan matematika realistik dengan 

peningkatan rank kemampuan representasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran konvensional 
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H1 : berarti ada perbedaan peningkatan rank kemampuan representasi matematis 

siswa dengan penerapan pendekatan matematika realistik dengan 

peningkatan rank kemampuan representasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran konvensional 

 

Uji Mann-Whitney dirumuskan sebagai berikut: 

 atau  

Nilai U yang dipilih adalah nilai U yang paling kecil. Kriteria pengujian ialah 

tolak H0 jika Uhitung ≤ Utabel dan terima H0 jika sebaliknya. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 17.0. untuk melakukan uji  

Mann-Whitney dengan kriteria uji adalah jika nilai probabilitas (Sig.) lebih besar 

dari , maka hipotesis nol diterima (Trihendradi, 2005: 146). Jika 

hipotesis nol ditolak maka perlu dianalisis lanjutan untuk mengetahui apakah 

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran PMR lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan representasi 

matematis siswa dengan model pembelajaran konvensional atau sebaliknya.  

Adapun analisis lanjutan tersebut menurut Ruseffendi (1980:314) jika H1 diterima 

maka cukup melihat data sampel mana yang rata-ratanya lebih tinggi. 

 

2. Menghitung Skor Gain 

Data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest kemampuan representasi 

matematis dianalisis untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan 

representasi matematis siswa pada kelas yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan matematika realistik dan siswa yang mengikuti 
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pembelajaran konvensional. Menurut Melzer (dalam Noer, 2009:105) besarnya 

peningkatan dihitung dengan rumus indeks gain, yaitu : 

 

 

 

Pengolahan dan analisis data kemampuan representasi matematis dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik terhadap skor awal dan peningkatan 

kemampuan siswa (indeks gain) dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

bantuan software SPPS versi 17.0. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas Indeks Gain 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data skor gain berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov Z. Adapun hipotesis uji adalah sebagai berikut: 

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1  : data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

 

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov Z 

(K-S Z) menggunakan software SPPS versi 17.0 dengan kriteria pengujian yaitu 

jika nilai probabilitas (sig) dari Z lebih besar dari , maka hipotesis nol 

diterima (Trihendradi, 2005: 113). Setelah dilakukan pengujian normalitas data 

indeks gain kemampuan representasi matematis didapat hasil yang disajikan pada 

Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Uji Normalitas Indeks Gain Representasi Matematis 

 

Kelompok 

Penelitian 

Banyaknya Siswa K-S (Z) Probabilitas 

(Sig) 

Eksperimen 37 0.158 0.020 

Kontrol 37 0.095 0.200 
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Pada Tabel 3.5 terlihat bahwa probabilitas (Sig) untuk kelas eksperimen kurang 

dari 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak. Kemudian probabilitas (Sig) untuk kelas 

kontrol lebih dari 0,05, sehingga hipotesis nol diterima.  Hal ini berarti bahwa data 

kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal, karena 

probabilitas (Sig) dari kelas kontrol adalah 0,20. Perhitungan uji normalitas data 

indeks gain dapat dilihat pada Lampiran C.6-C.8. 

 

b. Uji Hipotesis Indeks Gain 

Setelah melakukan uji normalitas dan diperoleh bahwa data indeks gain dari salah 

satu sampel berdistribusi tidak normal, maka uji non parametrik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji Mann-Whitney dengan hipotesis menggunakan uji 

dua pihak sebagai berikut. 

H0 : berarti tidak ada perbedaan peningkatan rank kemampuan representasi 

matematis siswa dengan penerapan pendekatan matematika realistik dengan 

peningkatan rank kemampuan representasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran konvensional 

H1 : berarti ada perbedaan peningkatan rank kemampuan representasi matematis 

siswa dengan penerapan pendekatan matematika realistik dengan 

peningkatan rank kemampuan representasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran konvensional 

 

Uji Mann-Whitney dirumuskan sebagai berikut: 

 atau  

Nilai U yang dipilih adalah nilai U yang paling kecil. Kriteria pengujian ialah 

tolak H0 jika Uhitung ≤ Utabel dan terima H0 jika sebaliknya. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 17.0. untuk melakukan uji  

Mann-Whitney dengan kriteria uji adalah jika nilai probabilitas (Sig.) lebih besar 

dari , maka hipotesis nol diterima (Trihendradi, 2005: 146). Jika 

hipotesis nol ditolak maka perlu dianalisis lanjutan untuk mengetahui apakah 

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran PMR lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan representasi 

matematis siswa dengan model pembelajaran konvensional atau sebaliknya.  

Adapun analisis lanjutan tersebut menurut Ruseffendi (1980:314) jika H1 diterima 

maka cukup melihat data sampel mana yang rata-ratanya lebih tinggi.  

 

 


