
III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMP Plus Tri Sukses yang beralamatkan di

Jalan Serbajadi, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan dari

tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester genap SMP Plus Tri

Sukses Natar Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 97 siswa yang terdistribusi

dalam tiga kelas (VIIIA-VIII C). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan mengambil dua kelas yang

memiliki nilai rata-rata yang mendekati sama pada ujian semester ganjil untuk

mata pelajaran matematika. Rata-rata nilai ujian semester ganjil kelas VIII di

sekolah tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Rata-rata Nilai Semester Ganjil T.P. 2013/2014 Mata Pelajaran

Matematika

No. Kelas Banyak Siswa Rata-Rata

1 VIII A 33 65,20
2 VIII B 31 61,14
3 VIII C 33 58,75

(Sumber: Data Nilai Ujian Semester Ganjil SMP Plus Tri Sukses, Natar)
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Dengan melihat rata-rata nilai ujian semester ganjil, terpilih dua kelas, yaitu kelas

VIII B dan kelas VIII C. Penentuan kelas kontrol dan kelas eksperimen dilakukan

secara acak dan  diperoleh kelas VIII B sebagai kelas kontrol dan kelas VIII C

sebagai kelas eksperimen.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experimental

research). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest

only control design yang merupakan bentuk desain penelitian eksperimen semu.

Pada desain ini kelompok eksperimen memperoleh perlakuan berupa model

pembelajaran kooperatif tipe NHT, sedangkan kelompok kontrol memperoleh

perlakuan berupa model pembelajaran konvensional. Di akhir pembelajaran, siswa

diberi posttest untuk mengetahui pemahaman konsep matematis siswa.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Furchan (2007: 368) desain pelaksanaan

penelitian digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Desain Penelitian

Kelompok Perlakuan Posttest
A1 X1 O
A2 X2 O

Keterangan:
A1 = eksperimen
A2 = kontrol
O = Observasi
X1 = model pembelajaran kooperatif tipe NHT
X2 = model pembelajaran konvensional



26

C. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut.

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut :

a) Membawa surat izin penelitian pendahuluan (observasi) ke sekolah.

b) Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti.

c) Menetapkan sampel penelitian untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen.

d) Menyusun perangkat pembelajaran, 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.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) yang telah disusun, yaitu RPP dengan model pembelajaran kooperatif

tipe NHT di kelas eksperimen dan RPP dengan model pembelajaran

konvensional di kelas kontrol.

3. Pengumpulan Data

4. Analisis Data

5. Penarikan Kesimpulan

6. Penyusunan Laporan
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D. Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data pemahaman konsep matematis siswa berupa

data kuantitaif yang diperoleh melalui tes pemahaman konsep setelah siswa

diberikan perlakuan berupa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes. Tes

dilakukan satu kali yaitu tes pemahaman konsep (posttest). Tes ini diberikan

kepada siswa kelompok eksperimen maupun kontrol sesudah diberikan perlakuan.

Pemberian tes ini bertujuan untuk memperoleh data skor pemahaman konsep

sesudah diterapkannya model NHT dalam pembelajaran. Pemberian tes ini

bertujuan untuk memperoleh data skor pemahaman konsep sesudah diterapkannya

model peraihan konsep dalam pembelajaran. Tes yang digunakan dalam bentuk

uraian. Data yang telah diperoleh nantinya akan dianalisis untuk penarikan

kesimpulan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes yang disusun

dalam bentuk uraian berdasarkan indikator pemahaman konsep dan kompetensi

yang sedang dipelajari siswa pada saat penelitian ini dilakukan, yaitu bangun

ruang sisi datar. Penyusunan soal tes ini diawali dengan menentukan kompetensi

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

yang berlaku pada populasi,  menyusun kisi-kisi tes berdasarkan kompetensi dasar
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dan indikator yang dipilih, menyusun butir tes berdasarkan kisi-kisi yang dibuat.

Setiap soal memiliki satu atau lebih indikator pemahaman konsep matematika.

Setiap indikator mempunyai bobot skor maksimal dan bobot skor minimal. Ada

yang diberi skor maksimal 4 dan ada pula yang diberi skor maksimal 2, sedangkan

untuk skor minimalnya adalah 0.

Panduan pemberian skor menggunakan rubrik holistik. Menurut Bathesta (2007:

13) bahwa rubrik holistik adalah rubrik yang menilai proses secara keseluruhan

untuk setiap indikator, tanpa adanya pembagian komponen secara terpisah. Rubrik

tersebut kemudian dimodifikasi disesuaikan dengan indikator pemahaman konsep.

Agar diperoleh data yang akurat maka tes yang akan digunakan harus memiliki

kriteria tes yang baik, yaitu memiliki validitas, tingkat reliabilitas, daya beda

butir, dan tingkat kesukaran butir sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan pendapat para ahli setelah

dilakukan pengujian.

a. Validitas Instrumen

(1) Validitas Isi

Validitas isi merupakan validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap

isi alat ukur dengan analisis rasional. Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam

validasi ini adalah sejauh mana item-item dalam suatu alat ukur harus

komprehensif isinya akan tetapi harus pula memuat hanya isi yang relevan dan

tidak keluar dari batasan tujuan ukur (Wakhinuddin, 2010)
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Validitas isi dari suatu instrumen pemahaman konsep matematis dapat diketahui

dengan jalan membandingkan antara butir soal dalam instrumen dengan indikator

pemahaman konsep matematis dan indikator yang akan dicapai dalam

pembelajaran, apakah hal-hal yang tercantum dalam indikator yang akan dicapai

dalam pembelajaran sudah terwakili dalam tes kemampuan pemahaman konsep

matematis tersebut atau belum terwakili.

Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika mengetahui dengan benar

kurikulum SMP, maka validitas instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru

mata pelajaran matematika. Hasil penilaian guru yang dimaksud di atas adalah

valid (Lampiran B.4). Setelah instrumen tes dinyatakan valid, kemudian

dilakukan uji coba soal di luar sampel penelitian tetapi masih dalam populasi yang

sama, yaitu dilakukan pada siswa kelas VIII A.  Selanjutnya, menganalisis

hasilnya untuk mengetahui validitas butir, tingkat reliabilitas, daya pembeda, dan

tingkat kesukaran instrumen tersebut.

(2) Validitas Butir Soal

Validitas butir soal yaitu ketepatan butir tes dalam mengukur apa yang seharusnya

diukur. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas butir soal dilakukan

dengan menggsunakan rumus koefisien korelasi product moment, dengan angka

kasar sebagai berikut:

rxy =
∑ (∑ )(∑ )( ∑ (∑ ) )( ∑ (∑ ) )

(dalam Widoyoko, 2012: 137)

Dengan:
rxy =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
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N =  Jumlah Siswa∑ =  Jumlah skor siswa pada suatu butir soal∑ = Jumlah total skor siswa∑ XY =  Jumlah hasil perkalian skor siswa pada setiap butir dengan total skor
siswa

Penafsiran  harga korelasi dilakukan dengan membandingkan dengan harga rxy

kritik untuk validitas butir instrumen, yaitu 0,3.  Artinya apabila rxy lebih dari

atau sama dengan 0,3, nomor butir tersebut dikatakan valid (Widoyoko,

2012:143).

Hasil perhitungan validitas butir soal secara lengkap disajikan pada lampiran C.2

Adapun secara ringkas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Nilai Validitas Butir Soal

No Butir Soal Nilai rxy Keterangan
1a 0,89 Valid
1b 0,59 Valid
1c 0,51 Valid
1d 0,89 Valid
2a 0,70 Valid
2b 0,90 Valid
2c 0,72 Valid
3 0,92 Valid
4 0,91 Valid

Pedoman pensekoran tes kemampuan pemahaman konsep disajikan dalam Tabel

3.4.
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Tabel 3.4 Pedoman Penskoran Tes Pemahaman Konsep Matematis Siswa

No Indikator Keterangan Skor
1. Menyatakan

ulang suatu
konsep

a. Tidak ada jawaban atau tidak ada ide
matematika yang muncul sesuai dengan
soal.

0

b. Dapat menyatakan ulang suatu konsep
namun masih terdapat kesalahan.

1

c. Dapat menyatakan ulang suatu konsep
sesuai dengan definisi dan konsep esensial
yang dimiliki oleh sebuah objek dengan
benar .

2

2. Mengklasifikasi
objek menurut
sifat tertentu
sesuai dengan
konsepnya

a. Tidak ada jawaban atau tidak ada ide
matematika yang muncul sesuai dengan
soal.

0

b. Dapat mengklasifikasikan objek menurut
sifat-sifat/ciri-ciri dan konsepnya tertentu
yang dimiliki namun masih melakukan
kesalahan.

1

c. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-
sifat/ciri-ciri dan konsepnya tertentu yang
dimiliki dengan tepat.

2

3. Menyatakan
konsep dalam
berbagai bentuk
representasi
matematika

a. Tidak ada jawaban atau tidak ada ide
matematika yang muncul sesuai dengan
soal

0

b. Dapat menyajikan konsep dalam bentuk
representasi matematika namun masih
melakukan kesalahan.

1,2,3

c. Dapat menyajikan konsep dalam bentuk
representasi matematika dengan benar.

4

4. Menggunakan,
memanfaatkan,
dan memilih
prosedur atau

a. Tidak ada jawaban atau tidak ada ide
matematika yang muncul sesuai dengan
soal.

0

b. Mampu menggunakan, memanfatkan, dan
memilih  prosedur tertentu namun masih

1,2,3
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operasi tertentu melakukan beberapa kesalahan.
c. Mampu menggunakan, memanfaatkan,

dan memilih prosedur dengan benar.
4

5. Mengaplikasikan
konsep

a. Tidak ada jawaban atau tidak ada ide
matematika yang muncul sesuai dengan
soal.

0

b. Mampu mengaplikasikan konsep namun
masih melakukan beberapa kesalahan.

1,2,3

c. Mampu mengaplikasikan konsep dengan
tepat.

4

Dimodifikasi dari Bathesta (2007: 13)

b. Reliabilitas

Suatu tes dikatakan reliabel jika hasil pengukuran yang dilakukan dengan

menggunakan tes tersebut berulang kali terhadap subjek yang sama senantiasa

menunjukkan hasil yang tetap sama atau sifatnya ajeg (stabil). Untuk menghitung

koefisien reliabilitas tes ini didasarkan pada pendapat Sudijono (2011: 209) yang

menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas tes dapat digunakan rumus

alpha, yaitu :
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Keterangan :

11r = koefisien reliabilitas instrumen (tes)
n = banyaknya butir soal (item)

 2
i = jumlah varians dari tiap-tiap item tes

= varians total

Sudijono berpendapat bahwa suatu tes hasil belajar yang sedang diuji

reabilitasnya dinyatakan telah memiliki reabilitas yang tinggi apabila memiliki

2
t
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koefisien reliabilitas 0,70. Ketentuan kriteria tersebut disajikan dalam Tabel

3.5

3.5 Interpretasi koefisien reabilitas

Nilai Interpretasi

≥ 0,70 Reliabel

<0,70 Tidak Reliabel

Oleh karena itu, kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang

memiliki nilai reliabilitas lebih dari 0,70. Hasil uji coba dan perhitungan

menunjukkan bahwa tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai

reliabilitas sebesar 0,89, sehingga instrumen tes yang telah dibuat dinyatakan

reliabel. Perhitungan reabilitas dapat dilihat pada Lampiran C.3.

c. Tingkat Kesukaran

Perhitungan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut.

Keterangan:
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal
IT : jumlah skor maksimum pada suatu butir soal

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran seperti yang disajikan dalam Tabel 3.6

Tabel 3.6 Interpretasi Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi
25.0TK Sangat sukar
75.025.0  Sedang
75.0TK Sangat mudah

Sudijono (2011:373)

T

T

I

J
TK 
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Sudijono (2008: 372) mengatakan bahwa suatu tes dikatakan baik jika memiliki

derajat kesukaran sedang, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Kriteria

soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah memiliki intepretasi sedang,

yaitu memiliki tingkat kesukaran 75.25.0  . Rekapitulasi hasil perhitungan nilai

tingkat kesukaran butir soal berdasarkan uji coba yang telah dilaksanakan dapat

dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7 Rekapitulasi Tingkat Kesukaran Butir Soal

Nomor soal tingkat kesukaran (TK)/Interpretasi
1a 0,46 (sedang)
1b 0,40 (sedang)
1c 0,53 (sedang)
1d 0,46 (sedang)
2a 0,52 (sedang)
2b 0,55 (sedang)
2c 0,55 (sedang)
3 0,49 (sedang)
4 0,47 (sedang)

Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Lampiran C.4 diperoleh

bahwa semua soal mempunyai tingkat kesukaran sedang, sehingga semua butir

soal digunakan dalam penelitian ini.

d. Daya Beda

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. Berikut rumus yang

digunakan untuk menghitung daya beda.
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DP = JA − JBIA
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 = jumlah skor maksimum butir soal yang diolah

Penafsiran interpretasi nilai daya pembeda butir tes digunakan kriteria yang tertera

dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Interpretasi Daya Pembeda

Nilai Interpretasi
DP ̂˂0,20 Buruk

0,20 ≤ DP ˂ 0,40 Sedang
0,40 ≤ DP ˂ 0,70 Baik
0,70 ≤ DP 1,00 Sangat Baik

Sudijono (2011: 389)

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

daya beda lebih dari atau sama dengan 0,3. Rekapitulasi nilai daya pembeda butir

soal berdasarkan hasil uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa semua butir soal memiliki daya

pembeda yang baik.  Dari hasil uji coba dan perhitungan daya pembeda yang

dapat dilihat pada Lampiran C.4, maka semua butir soal digunakan dalam

penelitian ini.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Daya Pembeda Butir Soal

Nomor soal Indeks Daya Pembeda (DP) / Interpretasi
1a 0,67 (baik)
1b 0,33 (sedang)
1c 0,44 (baik)
1d 0,67 (baik)
2a 0,35 (sedang)
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2b 0,33 (sedang)
2c 0,34 (sedang)
3 0,30 (sedang)
4 0,33 (sedang)

F. Analisis Data dan Teknik Uji Hipotesis

Analisis terhadap data penelitian dilakukan bertujuan untuk menguji kebenaran

hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Data yang dianalisis dalam penelitian

ini adalah data kuantitatif, yaitu data kemampuan pemahaman konsep yang

diperoleh dari posttest. Pemberian skor ditentukan oleh jawaban yang benar,

sehingga diperoleh skor posttest. Data skor posttest kelas NHT serta kelas

konvensional tersebut kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji

kebenaran hipotesis yang diajukan. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih

dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas varians.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data pemahaman konsep matematis, dilakukan untuk melihat

apakah kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau

sebaliknya. Untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat menurut Sudjana (2005: 273). Berikut

langkah-langkah uji normalitas.

a) Hipotesis

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

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

Taraf signifikansi yang digunakan = 0,05
c) Statistik Uji

 





k

i i

ii

E

EO
x

1

2
2

Keterangan :
2x = harga Chi-Kuadrat

iO = frekuensi pengamatan

iE = frekuensi yang diharapkan

k = banyaknya kelas interval

d) Keputusan Uji

Tolak H0 jika    31
2

 kxx  dengan derajat kebebasan dk = k – 3 dan taraf

signifikan 5%  dan terima H0 jika sebaliknya.

Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai 2
hitungX untuk kelas NHT dan kelas

konvensional secara berturut-turut adalah 1,89 dan 2,40, sedangkan 2
tabelX yaitu

7,81, sehingga 2
hitungX < 2

tabelX dengan taraf  = 0,05 H0 diterima, yaitu kedua

data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil perhitungan uji

normalitas secara lengkap terdapat pada Lampiran C7 dan C8.

2. Uji Homogenitas Populasi (Kesamaan Varians)

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah dua data sampel

yang diambil yaitu data pada kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran NHT

dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional mempunyai

varians yang homogen atau tidak. Uji homogenitas varians yang dilakukan dalam
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penelitian ini adalah uji F. menurut Sudjana (2005: 249). Berikut langkah-langkah

uji homogenitas.

a) Hipotesis

H0 : σ1
2 = σ2

2 (kedua populasi mempunyai varians sama)

H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 (kedua populasi mempunyai varians tidak sama)

b) Taraf Signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan = 0,05
c) Statistik Uji

Untuk menguji hipotesis digunakan statistik:

= =
d) Keputusan Uji

Tolak H0 jika Fh ≥ F ( - , - ), dengan  1,1
2

1
21

F
 nna

diperoleh dari

daftar distribusi F dengan peluang 
2

1
, sedangkan n1 – 1 adalah dk pembilang,

dan n2 – 1 adalah dk penyebut.

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai hitungF = 1,20 dan dengan  taraf

nyata α  =  0,05  diperoleh tabelF = 1,82 sehingga 82,120,1  tabelhitung FF .

Berdasarkan kriteria uji, hipotesis nol diterima yang artinya data kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa memiliki varians yang sama. Hasil

perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran C9. Oleh karena

memiliki varians yang sama, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata.
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3. Teknik Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji normalitas dan kesamaan varians, diketahui bahwa data

pada setiap kelompok berdistribusi normal dan tidak terdapat perbedaan varians,

maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji-t. Menurut Sudjana (2005: 239)

berikut langkah-langkah uji-t.

1) Hipotesis Uji

H0 : 21  
H1 : 21 > 

Keterangan:
1 Rata-rata nilai pemahaman konsep matematis siswa dengan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT

2 Rata-rata nilai pemahaman konsep matematis siswa dengan model

pembelajaran konvensional

2) Taraf Signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan = 0,05
3) Statistik uji

t = −1 + 1
Dengan: =

( ) –
Keterangan :̅ =  rata-rata nilai pemahaman konsep siswa pada pembelajaran dengan

model kooperatif tipe NHT̅ =  rata-rata nilai pemahaman konsep siswa pada pembelajaran dengan
model konvensional

n1 =  banyaknya subyek pada kelas NHT
n2 =  banyaknya subyek pada kelas konvensional

=  varians kelompok NHT
=  varians kelompok konvensional
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=  varians gabungan

4) Keputusan Uji

Terima H0 jika  1tt , dimana 1t didapat dari daftar distribusi t dengan

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


