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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

A. Populasi dan Sampel 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap 

SMPN 26 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari enam ke-

las yaitu kelas VII-A sampai dengan VII-F.  Pengambilan sampel dilakukan de-

ngan menggunakan teknik purposive sampling.  Tahap-tahap pengambilan sampel 

sebagai berikut. 

1. Menentukan dua kelas yang memiliki kemampuan awal yang relatif sama ber-

dasarkan data nilai ujian semester dengan melihat nilai rata-rata pada kelas 

VII-A sampai VII-F dan diperoleh kelas yang memiliki kemampuan awal yang 

relatif sama adalah kelas VII-A dan VII-D.   

2. Dari dua kelas terpilih, kelas yang memiliki rata-rata lebih rendah sebagai kelas 

eksperimen dan kelas yang memiliki rata-rata lebih tinggi sebagai kelas kon-

trol. diperoleh kelas VII-A yang berjumlah 32 siswa dengan nilai rata-rata ke-

mampuan awal 40,1 sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-D yang berjum-

lah 31 siswa dengan rata-rata kemampuan awalnya 42,3 sebagai kelas kontrol. 

 
B. Desain Penelitian 

 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan desain 

Posttest Control Group. Desain ini melibatkan dua kelompok subjek, pada kelas 
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eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran koo-

peratif tipe TSTS dan pada kelas kontrol diberikan perlakuan dengan mengguna-

kan pembelajaran konvensional. Di akhir pembelajaran siswa diberi posttest  

untuk mengetahui pemahaman konsep matematis siswa. 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 
 

Kelas Perlakuan Pos-tes 
E X Y 
K C Y 

 
Keterangan: 

E  : kelas eksperimen 

K  : kelas kontrol 

X  : perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran  

kooperatif tipe TSTS 

C  : Perlakuan pada kelas kontrol yang mengikuti pembelajaran konvensional 

Y  : Nilai posttest 

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi sekolah, untuk melihat kondisi lapangan seperti banyak kelas yang 

ada, jumlah siswanya, serta cara mengajar guru matematika selama pembela-

jaran 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas eksperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan untuk 

kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 

3. Menyiapkan instrumen penelitian berupa tes pemahaman konsep sekaligus 

aturan penskorannya. 

4. Melakukan validasi instrumen. 

5. Melakukan uji coba instrumen 

6. Melakukan perbaikan instrumen 



 
 

26 

7. Melaksanakan penelitian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

8. Mengadakan post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

9. Menganalisis data 

10. Membuat kesimpulan 

 
C. Data Penelitian 
 
Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa nilai yang di-

peroleh dari tes pemahaman konsep matematis pada kelas yang menggunakan mo-

del pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan kelas yang menggunakan pembelajar-

an konvensional.  Pengumpulan data ini dilakukan setelah materi selesai dengan 

diadakan posttest. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode tes.  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pemahaman konsep berbentuk 

esai.  Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang diberikan.  Tes diberikan sesudah pembelajaran (posttest) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  Tes yang diberikan sesudah pembelajaran dimak-

sudkan untuk melihat efektivitas model pembelajaran terhadap pemahaman kon-

sep siswa.  

 
E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah perangkat tes pemahaman konsep siswa 

berupa butir soal berbentuk uraian.  Materi yang diteskan adalah pokok bahasan 

Himpunan.  Skor jawaban disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep.  
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Indikator pemahaman konsep tersebut antara lain: 

1. Menyatakan ulang suatu konsep. 

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

3. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. 

4. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 

5. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

6. Mengaplikasikan konsep. 

 
Untuk mengetahui apakah butir soal telah memenuhi kualifikasi soal yang layak 

digunakan untuk tes, maka harus memenuhi kriteria tes yang baik diantaranya: 

 
1. Validitas Isi 

 
Validitas tes ini dikonsultasikan dengan dosen pembimbing terlebih dahulu 

kemudian kepada guru mata pelajaran matematika kelas VII SMP Negeri 26 

Bandar Lampung.  

 
Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang diukur dan kese-

suaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilaku-

kan dengan menggunakan daftar check list (√) oleh guru.  Hasil penilaian terha-

dap tes untuk mengambil data penelitian telah memenuhi validitas isi (Lampiran 

B.5). 

 
Selanjutnya instrumen tes diujicobakan pada kelompok siswa yang berada di luar 

sampel penelitian.  Uji coba dilakukan pada siswa kelas VII B.  Uji coba instru-

men tes dimaksudkan untuk mengetahui tingkat reliabilitas tes, tingkat kesukaran 

butir tes, dan daya beda butir tes.   
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2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas tes digunakan untuk mengetahui tingkat keterandalan suatu tes.  

Suatu tes dikatakan reliabel jika hasil pengukuran yang dilakukan dengan meng-

gunakan tes tersebut berulang kali terhadap subjek yang sama senantiasa menun-

jukkan hasil yang tetap sama (konsisten) atau bersifat ajeg (stabil).  Untuk meng-

ukur reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha dalam Arikunto 

(2011: 109), yaitu: 

��� = �
�

� − 1
� �1 −

∑ ��
�

��
� � 

keterangan: 

���  =  koefisien reliabilitas tes 
n  =  banyaknya item tes yang digunakan dalam tes 
∑ ��

�  =  jumlah varians skor tiap-tiap item 
��

�  =  varians total 

dimana:  
22
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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 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Koefisien Reliabilitas 

Nilai Interpretasi 

0,00 ≤ r11 <0,20 Reliabilitas sangat rendah 
0,20≤  r11 <0,40 Reliabilitas rendah 
0,40 ≤ r11 <0,70 Reliabilitas sedang 
0,70≤  r11 <0,90 Reliabilitas tinggi 
0,90≤  r11 <1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

Ruseffendi (Noer, 2010:22)    
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Setelah menghitung reliabilitas instrumen tes, diperoleh nilai 11r = 0,72 (Lampiran 

C.1) untuk soal posttest.  Berdasarkan pendapat Ruseffendi (dalam Noer, 2010), 

harga kedua 
11r tersebut telah memenuhi kriteria tinggi karena koefisien reliabili-

tasnya 0,70≤ r11<0,90.  Oleh karena itu, kedua instrumen tes matematika tersebut 

sudah layak digunakan untuk mengumpulkan data. 

 
3. Tingkat Kesukaran 

 
Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir 

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

Noer (2010: 23) 
 

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria in-

deks kesukaran sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

0,00 ≤ TK ≤ 15 Sangat Sukar 
0,16 ≤ TK ≤ 30 Sukar 
0,31 ≤ TK ≤ 70 Sedang 
0,71 ≤ TK ≤ 85 Mudah 
0,86 ≤ TK ≤ 100 Sangat Mudah 

Sudijono (2011:372) 

Kriteria yang akan digunakan dalam instrumen tes pemahaman konsep matematis 

adalah 0,31 <TK ≤ 0,85 , yaitu soal memiliki indeks kesukaran yang sedang atau 

mudah. 

T

T

I

J
TK 
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Setelah menghitung tingkat kesukaran soal.  Untuk soal posttest diperoleh hasil 

bahwa soal nomor 1 memiliki interpretasi indeks kesukaran 0,78 sehingga terma-

suk kategori soal yang mudah, soal nomor 2 memiliki interpretasi indeks kesukar-

an 0,80 sehingga termasuk kategori soal yang mudah, soal nomor 3 memiliki in-

terpretasi indeks kesukaran 0,50 sehingga termasuk kategori soal yang sedang, so-

al nomor 4 memiliki interpretasi indeks kesukaran 0,56 sehingga termasuk kate-

gori soal yang sedang, dan soal nomor 5 memiliki interpretasi indeks kesukaran 

0,63 sehingga termasuk kategori soal yang sedang.  Dari 5 soal tersebut, dapat di-

ketahui bahwa 2 soal memiliki tingkat kesukaran dengan kategori mudah yaitu 

butir soal nomor 1 dan 2, serta 3 soal dengan kategori sedang yaitu butir soal no-

mor 3, 4, dan 5 (Lampiran C.2). 

 
4. Daya Pembeda 

 
Untuk menghitung daya pembeda, data terlebih dahulu diurutkan dari siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai terendah.  Kemu-

dian dibagi dua sama besar, yaitu diambil 27% siswa yang memperoleh nilai terti-

nggi (disebut kelompok atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah 

(disebut kelompok bawah). Karno To dalam Noer (2010: 23) mengungkapkan 

menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus: 

�� =
�� − ��

��
 

keterangan: 
 
DP: indeks daya pembeda satu butri soal 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 ter-

tera dalam tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4  Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

Negatif ≤ DP <0,10 Sangat Buruk 
0,10 ≤ DP < 0,20 Buruk 
0,20 ≤ DP < 0,30 Agar Baik, perlu Revisi 
0,30 ≤ DP < 0,50 Baik 
DP ≥0,50 Sangat Baik 

 
Kriteria yang digunakan dalam instrumen tes pemahaman konsep matematis 

adalah 0,30 < DP ≤ 0,49 dan DP ≥ 50, yaitu soal memiliki daya pembeda yang 

baik dan sangat baik. 

 
Setelah menghitung daya pembeda soal. Untuk soal posttest diperoleh hasil bah-

wa soal nomor 1 memiliki interpretasi daya beda 0,37 sehingga termasuk soal de-

ngan kategori baik, soal nomor 2 memiliki interpretasi daya beda 0,31 sehingga 

termasuk soal dengan kategori baik, soal nomor 3 memiliki interpretasi daya beda 

0,33 sehingga termasuk soal dengan kategori baik, soal nomor 4 memiliki inter-

pretasi daya beda 0,55 sehingga termasuk soal dengan kategori sangat baik, dan 

soal nomor 5 memiliki interpretasi daya beda 0,62 sehingga termasuk soal dengan 

kategori sangat baik.  Dari 5 soal tersebut, dapat diketahui bahwa 3 soal yang daya 

pembeda dengan kategori baik yaitu butir soal nomor 1, 2, dan 3, serta 2 soal de-

ngan kategori sangat baik yaitu butir soal nomor 4 dan 5 (Lampiran C.2). 

 
Berdasarkan hasil uji coba validitas butir soal, 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: 
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Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba PostTest 

No Soal Reliabilitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 

1 

0.72 (tinggi) 

0,78 (mudah) 0,37 (baik) 

2 0,80 (mudah) 0,31 (baik) 

3 0,50 (sedang) 0,33 (baik) 

4 0,56 (sedang) 0,55 (sangat baik) 

5 0,63 (sedang) 0,62 (sangat baik) 

 
Dari tabel rekapitulasi hasil tes uji coba posttest di atas, terlihat bahwa kelima 

komponen tersebut telah memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga kelima bu-

tir soal tersebut dapat digunakan untuk mengukur pemahaman konsep matematis 

siswa. 

 
F. Analisis Data 

 
Data skor posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol dianalisis menggunakan uji 

ketaksamaan dua rata-rata untuk mengetahui perlakuan mana yang lebih tinggi an-

tara pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan pembelajaran konvensional.  

Sebelum melakukan analisis ketaksamaan dua rata-rata perlu dilakukan uji prasya-

rat, yaitu uji normalitas dan homogenitas data. 

 
1. Uji Normalitas 

 
Setelah dilakukan perhitungan data posttest, pada kelas eksperimen diperoleh 

x2
hitung = 2,09 dan pada kelas kontrol x2

hitung = 2,55 dengan taraf nyata α = 0,05 dan 

dk = k - 3, dari tabel chi kuadrat diperoleh x² tabel = 9,49. Berdasarkan kriteria pe-

ngujian, maka terima Ho karena x2
hitung < x²tabel, yaitu data posttest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

(Lampiran C.5 dan C.6). 
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2. Uji Homogenitas Varians 

 
Setelah dilakukan perhitungan data posttest, diperoleh nilai Fhitung= 1,38 dan nilai 

��

�
�(����,����)

= 1,84 dengan taraf nyata α = 0,10.  Berdasarkan kriteria pengujian, 

maka terima Ho karena Fhitung < ��

�
�(����,����)

, yaitu kedua populasi memiliki 

varians yang homogen (Lampiran C.7). 

 
3. Uji Hipotesis 

 
Berdasarkan hasil uji prasyarat, data posttest berasal dari populasi yang berdistri-

busi normal dan homogen.  Oleh sebab itu, uji ketaksamaan dua rata-rata dapat  

dilakukan menggunakan uji-t.   

Adapun uji-t menurut Sugiyono (2012: 164-165) sebagai berikut: 

a. Hipotesis uji: 

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

gunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS kurang 

dari atau sama dengan rata-rata pemahaman konsep mate-

matis siswa yang menggunakan pembelajaran konvensio-

nal) 

 

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

gunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS lebih 

dari rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang me-

nggunakan pembelajaran konvensional) 

b.  Taraf signifikansi:  = 5% 

c. Statistik uji: 
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thit = 
������� ������

�� �
�

��
� 

�

�� 

  dengan:  ��
� = 

(��� �)�� 
 �  ���� – ����

�

��� �� ��
 

Keterangan : 
 

ix  :  rata-rata pemahaman konsep pada kelas eksperimen 

2x  :  rata-rata pemahaman konsep dari  kelas kontrol 
2
1s  :  varians sampel kelas eksperimen 
2
2s  :  varians sampel kelas kontrol 

 n1  :  banyaknya subjek kelas eksperimen 
 n2  :  banyaknya subjek kelas kontrol 

d. Keputusan uji: terima H0 jika   1tthitung dengan dk = (n1 + n2 – 2). Pada 

taraf nyata α  =  0,05.  Dari daftar distribusi t, diperoleh nilai, ������ =

�(�,��)(�������) = 1,67. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai thitung = 3,03 > 

1,67.  Karena t berada pada daerah penolakan H0 (3,03 > 1,67), maka dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TSTS lebih tinggi dari 

rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. 

 
4. Uji Proporsi 

 
Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut: 

H0 :   < 0,70  (Persentase siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS tuntas belajar kurang dari 

70%) 

H1 :   ≥ 0,70  (Persentase siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS tuntas belajar lebih besar  

atau sama dengan 70%) 
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Statistik uji yang digunakan adalah: 

n

nx
zhitung

)70,01(70,0

70,0






   

Keterangan: 
 
X :  banyaknya siswa yang tuntas belajar 
n :  jumlah sampel 
0,70 :  proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan 

Kriteria uji:  tolak H0 jika hitungz  ≥ 5,0z  dengan taraf nyata 0,05.  Nilai 5,0z

dipilih dari daftar normal baku dengan peluang (0,5–α)  (Sudjana, 2005: 235). 

 
Setelah dilakukan perhitungan data posttest, diperoleh nilai Zhitung = 1,87 dan nilai  

Z0,5 - α = 1,64 dengan taraf nyata α = 0,05.  Berdasarkan kriteria pengujian, maka 

tolak Ho karena hitungz
 
≥ 5,0z  dan terima H1, yaitu persentase siswa yang mengi-

kuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS tuntas belajar 

lebih besar atau sama dengan 70% dari jumlah siswa dengan KKM ≥ 70 

(Lampiran C.9). 

 




