
 
 
 
 
 
 

III  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung.  Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas  VIII   tahun pela-

jaran 2012/2013 yang berjumlah 4 rombongan belajar. Dari empat rombongan 

belajar tersebut dipilih dua rombongan belajar secara acak sebagai sampel pene-

litian. 

 

Kelas yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII A dengan 

jumlah siswa 38 orang sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang mengikuti pem-

belajaran konvensional dan kelas VIII B dengan jumlah siswa 34 orang sebagai 

kelas eksperimen, yaitu kelas yang mengikuti model pembelajaran kooperatif 

NHT.  

 

B.  Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa yang diperoleh setelah dilakukannya tes pemahaman konsep matematika 

terhadap kelas yang diberikan perlakuan dengan menggunakan model pem-

belajaran kooperatif tipe NHT  dan terhadap kelas  yang menggunakan 

pembelajaran konvensional 
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C. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen dengan desain pretest-posttest  

control design.  Pada penelitian ini, kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum 

diberi perlakuan masing-masing diberi pretest untuk mengetahui pemahaman 

konsep matematis awal siswa, kemudian pada kelas eksperimen diberi perlakuan, 

yaitu pembelajaran dengan menerapkan model NHT, sedangkan pada kelas 

kontrol, pembelajaran dilakukan secara konvensional, yaitu dengan metode 

ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Di akhir pembelajaran pada masing- 

masing kelas akan dilakukan posttest untuk mengetahui pemahaman dan 

peningkatan pemahaman konsep matematis siswa. Posttest dilakukan hanya satu 

kali pada masing- masing kelas.  Berikut adalah pretest-posttest control design 

sebagaimana menurut Furchan (1982: 368): 

 

Tabel 3.1. Desain penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

E Y1 X1 Y2 

K Y1 X2 Y2 

 

Keterangan: 

E   =  kelompok eksperimen 

K   =  kelompok kontrol 

X1  =  perlakuan pada kelas eksperimen dengan pembelajaran menggunakan  

        model NHT 

X2 = Perlakuan pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional 

Y1 =  pemahaman konsep matematis siswa sebelum perlakuan 
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Y2 =  pemahaman konsep matematis siswa setelah diberi perlakuan 

 

D. Prosedur Penelitian 

 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan, yaitu 

1. Observasi awal, melihat kondisi lapang atau sekolah seperti jumlah kelas, 

jumlah siswa, karakteristik siswa, dan cara guru mengajar. 

2. Merencanakan penelitian 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk kelas eksperimen dan pembela-

jaran konvensional untuk kelas kontrol. 

b. Menyusun Lembar Kerja Siswa/LKS yang akan diberikan kepada siswa 

pada saat diskusi kelompok. 

c. Menyiapkan instrumen penelitian dengan terlebih dahulu membuat kisi-

kisi soal tes pemahaman konsep matematis, kemudian membuat soal 

beserta aturan penskorannya. 

3. Melakukan validasi instrumen. 

4. Melakukan uji coba instrumen. 

5. Menghitung reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal tes. 

6. Melakukan perbaikan instrumen. 

7. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui pemahaman awal siswa. 

8. Melaksanakan perlakuan pada kelas eksperimen.  

Sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, siswa pada kelas eksperimen 

dibagi menjadi kelompok kecil yang heterogen. Pembagian kelompok 
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berdasarkan hasil nilai ujian semester ganjil kelas VIII tahun pelajaran 

2012/2013. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Pelaksanaan pembelajaran 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. 

9. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

10. Menganalisis data. 

11. Membuat kesimpulan. 

E.   Instrumen Penelitian 

 

1. Uji  Validitas Instrumen 

Validitas isi dari suatu tes pemahaman konsep dapat diketahui dengan jalan mem-

bandingkan antara isi yang terkandung dalam tes pemahaman konsep dengan tu-

juan instruksional khusus yang telah ditentukan untuk pelajaran matematika, 

apakah hal-hal yang tercantum dalam tujuan instruksional khusus sudah terwakili 

secara nyata dalam tes pemahaman konsep tersebut atau belum.  Penyusunan soal 

tes diawali dengan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal disusun dengan memperhatikan 

setiap indikator yang ingin dicapai. 

 

Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung mengetahui dengan benar kurikulum SMP, 

maka penilaian terhadap butir tes dilakukan oleh guru tersebut.  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. Dengan demikian valid atau 

tidaknya tes ini didasarkan pada judgment guru tersebut. Guru tersebut 
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menyatakan butir-butir tes telah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator 

yang akan diukur sehingga tes tersebut dikategorikan valid. 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas tes diukur berdasarkan koefisien reliabilitas dan digunakan untuk 

mengetahui tingkat keterandalan suatu tes. Suatu tes dikatakan reliabel jika hasil 

pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes tersebut berulangkali 

terhadap subjek yang sama senantiasa menunjukkan hasil yang tetap sama atau 

sifatnya ajeg (stabil). Untuk menghitung koefisien reliabilitas tes ini didasarkan 

pada pendapat Sudijono (2008: 207) yang menyatakan bahwa untuk menghitung 

reliabilitas tes dapat digunakan rumus alpha, yaitu : 

 

 

 

Keterangan : 

11r        =  Koeffisien reliabilitas 

n        =  Banyaknya butir soal 

 2

iS  =  Jumlah varians skor dari tiap butir item 

2

tS =  Varians total 

 

Menurut Ruseffendi (Noer, 2010: 22) koefisien reliabilitas diinterpretasikan 

seperti yang terlihat pada Tabel 3.4 dan setelah dihitung reliabilitas instrumen tes, 

diperoleh nilai 11r = 0,85 (Lampiran C.1) untuk soal pre-test dan post-test.  

Berdasarkan pendapat Ruseffendi, harga 
11r  tersebut telah memenuhi kriteria 
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IA

JBJA
DP




tinggi karena koefisien reliabilitasnya tinggi yaitu antara 0,70 s.d 0,90.  Oleh 

karena itu, instrumen tes matematika tersebut sudah layak digunakan untuk 

mengumpulkan data. 

 

Tabel 3.2  Interpretasi Nilai Koeffisien Reliabilitas 

Nilai Interpretasi 

Antara 0,00 s.d 0,20 Reliabilitas sangat rendah 

Antara 0,20 s.d 0,40 Reliabilitas rendah 

Antara 0,40 s.d 0,70 Reliabilitas sedang 

Antara 0,70 s.d 0,90 Reliabilitas tinggi 

Antara 0,90 s.d 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

        (Noer, 2010: 22) 

 

3. Daya Pembeda 

 

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal dapat 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan 

rendah. Untuk menghitung daya pembeda data terlebih dahulu diurutkan dari 

siswa yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai 

terendah.  Daya pembeda ditentukan dengan rumus  

 

 

 

Keterangan : 

DP  = indeks daya pembeda satu soal butir 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) 
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Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang 

tertera dalam tabel berikut : 

Tabel 3.3. Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

10.0 DPNegatif  Sangat Buruk 

19.010.0  DP  Buruk 

29.020.0  DP  Sedang 

49.030.0  DP  Baik 

50.0DP  Sangat Baik 

 

Setelah menghitung daya pembeda soal.  Untuk soal pretest dan post-test 

diperoleh hasil bahwa soal nomor 1 memiliki interpretasi daya beda 0,49 sehingga 

termasuk soal dengan kategori baik, soal nomor 2 memiliki interpretasi daya beda 

0,34 sehingga termasuk soal dengan kategori baik, soal nomor 3 memiliki inter-

pretasi daya beda 0,33sehingga termasuk soal dengan kategori baik, soal nomor 4 

memiliki interpretasi daya beda 0,51 sehingga termasuk soal dengan kategori 

sangat baik, soal nomor 5 memiliki interpretasi daya beda 0,43 sehingga termasuk 

soal dengan kategori baik, Soal nomor 6 memilikai interprestasi daya beda 0,34 

sehingga termasuk soal dengan katagori baik, Soal nomor 7 memiliki 0,32 

sehingga termasuk soal dalam kategori baik. Dari 7 soal tersebut, dapat diketahui 

bahwa semua nomor memiliki interprestasi daya beda dengan kategori baik 

(Lampiran C.2). 

 

4. Tingkat Kesukaran 

 

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir 

soal. Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, yaitu tidak 
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terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Untuk menghitung tingkat kesukaran suatu 

butir soal digunakan rumus: 

 

 

Keterangan :   

TK = tingkat kesukaran suatu butir soal 

JT   = jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diolah 

IT    = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa  pada suatu butir soal. 

 

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria 

indeks kesukaran menurut Sudijono (2008: 372) seperti tabel berikut. 

 

Tabel 3.4  Interpretasi Nilai tingkat kesukaran 

Nilai Interpretasi 

15,000,0 TK  Sangat sukar 

30,016,0 TK  Sukar 

70,031,0 TK  Sedang 

85,071,0 TK  Mudah 

00,186,0 TK  Sangat mudah 

 

Setelah menghitung tingkat kesukaran soal.  Untuk soal pre-test dan post-test 

diperoleh hasil bahwa soal nomor 1 memiliki interpretasi indeks kesukaran 0,81 

sehingga termasuk kategori soal yang mudah, soal nomor 2 memiliki interpretasi 

indeks kesukaran 0,77 sehingga termasuk kategori soal yang mudah, soal nomor 3 

memiliki interpretasi indeks kesukaran 0,71 sehingga termasuk kategori soal yang 

mudah, soal nomor 4 memiliki interpretasi indeks kesukaran 0,69 sehingga 

termasuk kategori soal yang sedang, soal nomor 5 memiliki interpretasi indeks 
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kesukaran 0,57 sehingga termasuk kategori soal yang sedang, soal nomor 6 

memiliki interpretasi indeks kesukaran 0,57 sehingga termasuk kategori soal yang 

sedang, soal nomor 7 meiliki interpretasi indeks kesukaran 0,68 sehingga 

termasuk soal yang sedang. Dari 7 soal tersebut, dapat diketahui bahwa 3 soal 

memiliki tingkat kesukaran dengan kategori mudah yaitu butir soal nomor 1, 2 

dan 3, serta 4 soal dengan kategori sedang yaitu butir soal nomor 4, 5, dan 6 

(Lampiran C.2). 

 

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas tes, daya pembeda, dan tingkat kesukaran 

setiap butir soal yang telah diuraikan di atas, maka hasil tes uji coba tersebut 

direkap pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba  

 

No Soal Reliabilitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 

1 

0,85 (tinggi) 

0,81 (mudah) 0,49 (baik) 

2 0,77 (mudah) 0,34 (baik) 

3 0,71 (mudah) 0,33 (baik) 

4 0,69 (sedang) 0,51 (baik) 

5 0,57 (sedang) 
0,43 (baik) 

 

6 0,57 (sedang) 0,34 (baik) 

7 0,68 (sedang) 0,36 (baik) 

 

 

Dari tabel rekapitulasi hasil tes uji coba pre-test dan post-test di atas, terlihat 

bahwa ketujuh komponen tersebut telah memenuhi kriteria yang ditentukan, 

sehingga kelima butir soal tersebut dapat digunakan untuk mengukur pemahaman 

konsep matematis siswa. 
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F. Teknik Analisis Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pretest, dan 

posttest. Sebelum melakukan analisis data, seluruh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini dikumpulkan. Data-data tersebut selanjutnya diolah  dan dianalisis 

untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sebelum 

dilakukan uji hipotesis akan dilakukan terlebih dahulu uji prasyarat, yaitu uji 

normalitas dan homogenitas. 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data keadaan awal populasi 

berdistribusi normal atau tidak.  Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah: 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji ini menggunakan uji Chi-Kuadrat: 

 

 

dengan: 

X
2 

 = harga Chi-kuadrat 

Oi  = frekuensi pengamatan 

Ei  = frekuensi yang diharapan 

k    = banyaknya kelas interval 

Kriteria pengujian, jika tabelhitung xx 22   dengan dk = k – 1, maka data berasal dari 

kelompok data yang berdistribusi normal. (Sudjana, 2005: 273). Uji normalitas 
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pada data kemampuan pemahaman konsep matematika siswa juga dilakukan 

dengan menggunakan rumus chi-kuadrat, dengan kriteria uji yaitu data 

berdistribusi normal jika tabelhitung xx 22  . 

 

2. Uji  Homogenitas Varians Populasi 

Uji homogenitas varians ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

data memiliki varians yang homogen atau sebaliknya.  Menurut Sudjana (2005: 

251) untuk menguji homogenitas varians ini  dapat menggunakan uji F.  Rumusan 

hipotesis untuk uji ini adalah: 

H0 : 
2

2

2

1      (kedua populasi memiliki varians yang homogen) 

 

H1 : 
2

2

2

1      (kedua populasi memiliki varians yang tidak  homogen) 

 

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 

Fhitung = 

 

Kriteria uji: terima Ho jika Fhitung <  dengan  

diperoleh dari daftar distribusi F dengan peluang α.  Untuk n1-1 adalah dk 

pembilang (varians terbesar) dan n2-1 adalah dk penyebut (varians terkecil). 

 

3. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data, analisis berikutnya ada-

lah menguji hipotesis, yaitu uji kesamaan rata-rata skor. Apabila data yang di-   

terkecilVarians

terbesarVarians
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peroleh normal dan homogen maka digunakan uji kesamaan dua rata-rata (uji t). 

Adapun hipotesis untuk uji ini sebagai berikut: 

H0 : 21     (Rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang meng-

ikuti model pembelajaran kooperatif tipe NHT sama 

dengan atau lebih rendah daripada rata-rata pemahaman 

konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional) 

H1 : 21    (Rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang meng-

ikuti model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih tinggi 

daripada rata-rata pemahaman konsep matematis siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional) 

 

Adapun uji-t menurut Sudjana (2005: 237) sebagai berikut: 

  

dengan 

 

 

keterangan: 

 = skor rata-rata pretest/posttest dari kelas eksperimen 

 = skor rata-rata pretest/posttest dari kelas kontrol 

n1  = banyaknya subyek kelas eksperimen 

n2  =  banyaknya subyek kelas kontrol 

  = varians kelompok eksperimen 

  = varians kelompok kontrol 

   
2

11

21

2

22

2

112






nn
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  = varians gabungan 

Kriteria pengujian: terima H0 jika  dengan derajat kebebasan dk = 

(n1 + n2 – 2) dan peluang   dengan taraf signifikan  .  Untuk nilai t 

lainnya H0 ditolak. 

Apabila data normal tetapi tidak homogen, maka menggunakan uji t’.  

Statistik uji: 

 

       dengan: 

 

Keterangan: 

 

w1    =  

w2   =  

t1    =  

t2    =  

  

Keputusan uji: 

tolak H0 jika dan untuk harga t lainnya H0 diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


