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  III. METODE PENELITIAN  

 

A. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 3 Batanghari. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 3 Batanghari yang  ada dalam lima kelas. 

Berikut ini tabel rata-rata nilai semester ganjil kelas VIII. 

Tabel 3.1 Rata-Rata Nilai Peserta Didik Kelas VIII 

SMP Negeri 3 Batanghari 

 

NO. Kelas 
Rata-rata Nilai 

Semester Ganjil 

 1 VIII 1 40,56 

2 VIII 2 41,48 

3 VIII 3 31,92 

4 VIII 4 46,58 

5 VIII 5 41,04 

Rata-rata Populasi 40,31 

Sumber : SMP Negeri 3 Batanghari tahun pelajaran 2012/2013 

Sampel dari penelitian ini diambil melalui teknik purposive random sampling 

dengan mengambil dua kelas dari lima kelas yang nilai rata-rata semester 

ganjilnya sama atau hampir sama. Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa kelas yang 

memiliki kemampuan kognitif yang hampir sama adalah kelas VIII 5dan VIII 2.  

Setelah itu ditentukan kelas VIII 5 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII 2 

sebagai kelas kontrol. 
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B. DesainPenelitian 

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

control design  yang merupakan bentuk desain penelitian eksperimen semu.  Pada 

desain ini ,kelompok kontrol memperoleh perlakuan dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional, sedangkan kelompok eksperimen memperoleh 

perlakuan dengan menggunakan pendekatan kontekstual. 

Desain penelitian digambarkan pada Tabel 3.2 berikut. 

 

Tabel 3.2 Desain Pelaksanaan Penelitian 

Kelompok Perlakuan 

Kelompok eksperimen X1 O1 

Kelompok kontrol X2 O2 

 

Keterangan: 

O1= posttest pendekatan kontekstual 

O2=posttest pembelajaran konvensional 

X1 = perlakuan (pendekatan kontekstual) 

X2 = perlakuan (pembelajaran konvensional) 

Tahapan penelitian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan 

a. Mengambil data hasil tes pada pokok bahasan sebelumnya yang digunakan 

sebagai acuan pembagian kelompok pada kelas eksperimen yang diajar 

dengan pendekatan kontekstual. 
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b. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil pada kelas dengan pendekatan 

kontekstual, beranggotakan 4-5 siswa yang memiliki kemampuan 

heterogen, sesuai dengan hasil tes yang diperoleh siswa pada pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan sebelumnya. Pada kelas kontrol tidak 

dilakukan pembagian kelompok. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Prosedur pelaksanaan pembelajaran di kelas dibagi menjadi dua, yaitu 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan konvensional. 

Urutan prosedur pelaksanaanya sebagai berikut. 

a. Tahap 1 

1. Perencanaan 

(1) Membuat rencana pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dan 

pendekatan konvensional. 

(2) Menyusun lembar kegiatan siswa yang akan diberikan kepada siswa pada saat 

diskusi berlangsung pada pembelajaran kontekstual dan soal latihan yang 

akan diberikan kepada siswa pada pembelajaran kontekstual dan 

konvensional. 

(3) Mempersiapkan perangkat untuk instrument tes.  

2. Pelaksanaan 

Pembelajaran dilaksanakan pada dua kelas. Satu kelas diajar dengan pendekatan 

kontekstual dan kelas lainnya dengan pembelajaran konvensional. 
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C. Langkah-LangkahPenelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan masalah 

2. Merumuskan masalah 

3. Telaah kepustakaan 

4. Menentukan hipotesis 

5. Menentukan populasi dan sampel 

6. Menyusun instrumen 

7. Melakukan uji coba instrumen 

8. Uji validitas dan reliabilitas instrumen 

9. Memberikan perlakuan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

10. Posttes 

11. Pengolahan data 

12. Uji hipotesis 

13. Penarikan kesimpulan 

Secaral ebih jelas langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Persiapan penelitian 

a) Mengadakan penelitian pendahuluan ke SMP Negeri 3 Batanghari. 

b) Melakukan observasi awal ke kelas yang akan dijadikan subjek penelitian. 

c) Melakukan studi dari kurikulum mata pelajaran matematika kelas VIII. 

d) Menetapkan materi yang akan dipergunakan untuk penelitian. 

e) Menyusun instrumen penelitian. 

f) Melakukan uji coba penelitian. 
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g) Melakukan revisi terhadap instrumen penelitian jika diperlukan. 

2. Pelaksanaan penelitian 

a) Menetapkan kelas yang akan diteliti. 

b) Membagi kelompok. 

c) Memberikan perlakuan. 

d) Memberikan posttes 

3. Pengolahan data 

Data yang diperoleh diolah melalui pengujian statistik. Kemudian dilanjutkan 

dengan membuat penafsiran dan kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan 

hipotesis. 

4. Pelaporan berdasarkan penelitian 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah laporan tertulis yang dibuat mengikuti format 

penulisan karya ilmiah. 

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Data pemahaman konsep matematis siswa diperoleh dari nilai hasil tes setelah 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan pendekatan 

konvensional. 
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2. Instrumen Penelitian 

Tes Pemahaman Konsep Matematis 

Perangkat tes terdiri dari beberapa soal esai.  Setiap soal memiliki satu atau lebih 

indikator pemahaman konsep matematis. 

Pedoman penskoran tes pemahaman konsep disajikan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Tes Pemahaman Konsep 
S Indikator Keterangan Skor 

1. Menyatakan ulang 

suatu konsep 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyatakan ulang suatu konsep tetapi salah 1 

c. Menyatakan ulang suatu konsep dengan benar 2 

2. Mengklasifikasi 

objek menurut sifat 

tertentu sesuai 

dengan konsepnya 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu tetapi 

tidak sesuai dengan konsepnya 

1 

c. Mengklasifikasi objek menurut sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya 

2 

3. Memberi contoh 

dan non contoh 

a. Tidak menjawab 0 

b. Memberi contoh dan non contoh tetapi salah 1 

c. Memberi contoh dan non contoh dengan benar 2 

4. Menyatakan konsep 

dalam berbagai 

bentuk representasi 

matematika 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika tetapi salah 

1 

c. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika dengan benar 

2 

5. Menggunakan syarat 

perlu dan syarat 

cukup suatu konsep 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengembangkan syarat perlu atau cukup dari 

suatu konsep tetapi salah 

1 

c. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

dari suatu konsep dengan benar 

2 

6. Menggunakan, 

memanfaatkan dan 

memilih prosedur 

atau operasi tertentu 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menggunakan, memanfatkan, dan memilih  

prosedur tetapi salah 

1 

c. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur dengan benar 

2 

7. Mengaplikasikan 

konsep  

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengaplikasikan konsep tetapi tidak tepat 1 

c. Mengaplikasikan konsep dengan tepat 2 

Sumber:  Sartika (2011:  22)  

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas isi. Validitas isi 

dari tes pemahaman konsep matematis ini dapat diketahui dengan cara mem-
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bandingkan isi yang terkandung dalam tes pemahaman konsep matematika dengan 

indikator pembelajaran yang telah ditentukan. 

Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 3 

Batanghari mengetahui dengan benar kurikulum dan materi yang diajarkan serta 

penilaian, maka validitas instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru mata 

pelajaran matematika.  Penilaian guru mitra menyatakan bahwa kesesuaian isi tes 

dengan isi kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan telah 

sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan diukur sehingga validitas 

isi dari tes tersebut dikategorikan valid.  Setelah instrumen tes dinyatakan valid, 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba perangkat tes yang dilakukan di 

luar sampel penelitian tetapi masih dalam populasi yang sama.  Setelah diadakan 

uji coba soal, selanjutnya adalah menganalisis hasil uji coba untuk mengetahui 

kualitasnya. 

1. Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Perhitungan untuk mencari nilai reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat 

Sudijono (2011: 207) yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas 

dapat digunakan rumus alpha, yaitu: 
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11r  : nilai reliabilitas instrumen (tes) 

n  : banyaknya butir soal (item) 


2

i : jumlah varians dari tiap-tiap item tes 

 : varians total 

N : banyaknya data 

 𝑋𝑖  : jumlah semua data 

 𝑋𝑖
2 : jumlah kuadrat semua data 

Sudijono (2008: 207) berpendapat bahwa suatu tes dikatakan reliabel apabila 

memiliki nilai reliabilitas ≥ 0,70. Kriteria yang akan digunakan adalah memiliki 

nilai reliabilitas ≥ 0,70. 

Dari data hasil tes uji coba soal yang telah dilakukan, diketahui reliabilitas soal 

sebesar 0,88 maka soal tes dikatakan baik (perhitungan lengkap pada Lampiran 

C.2). 

2. Tingkat Kesukaran (TK) 

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

derajat kesukaran sedang, tidak terlalu sukar  dan tidak terlalu mudah. Perhitung- 

an tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

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 

 

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria 

indeks kesukaran sebagai berikut : 

T

T

I

J
TK 

2

t
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            Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

30.0TK  Sangat sukar 

70.030.0 TK  Sedang 

70.0TK  Sangat mudah 

 Sudijono (2008: 120) 

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah memiliki intepretasi 

sedang, yaitu memiliki nilai tingkat kesukaran 70.030.0 TK . 

Dari hasil uji coba soal yang telah dilakukan, diketahui tingkat kesukaran butir 

soal yang semuanya dalam kategori sedang (perhitungan lengkap pada Lampiran 

C.2). 

3. 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. Berikut rumus yang 

digunakan untuk menghitung daya beda. 

DP =
JA− JB

IA
 

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) 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang 

tertera dalam Tabel 3.5 berikut : 
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Tabel 3.5  Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

10.0 DPNegatif  Sangat Buruk 

19.010.0  DP  Buruk 

29.020.0  DP  Agak baik, perlu revisi 

49.030.0  DP  Baik 

50.0DP  Sangat Baik 

   Sudjiono(2008: 121) 

Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki interpretasi baik, 

yaitu memiliki nilai daya pembeda ≥ 0,30. 

Dari hasil uji coba soal yang telah dilakukan, diketahui daya pembeda butir soal 

yang semuanya dalam kategori baik (perhitungan lengkap pada Lampiran C.2). 

Dari data hasil tes uji coba, seluruh butir soal telah memenuhi kriteria yang 

ditentukan sehingga dapat digunakan untuk mengukur pemahaman konsep  

matematis siswa. 

E. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Analisis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif.  Data kuantitatif adalah 

data tes pemahaman konsep matematis yang diperoleh dari posttest yang 

diperoleh dari kelas eksperimen dan kontrol. 

1. Data Pemahaman Konsep Matematis 

Skor yang dihitung adalah tes pemahaman konsep yang diperoleh dari posttest. 

Pemberian skor ditentukan oleh jawaban yang benar, sehingga diperoleh skor 

posttest. Analisis data pemahaman konsep matematis siswa dilakukan untuk 

menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.  Untuk melihat keberartian perbedaan 
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kedua sampel maka diguna-kan uji-t.  Uji-t hanya dapat digunakan jika data 

sampel memenuhi dua syarat, yaitu sampel berasal dari polulasi yang berdistribusi 

normal, dan kedua kelas memiliki varians yang homogen.  Oleh karena itu, 

sebelum pengujian hipotesis data pemahaman konsep matematis, dilakukan 

pengujian normalitas dan homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel 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 

H0 : data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : data sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

b) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan 𝛼 = 5% 

c) Statistik Uji 
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dengan : 

iO  = frekuensi pengamatan 

iE  = frekuensi yang diharapkan 

d) Keputusan Uji 
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Tolak H0 jika   31

2

 kxx   
dengan taraf  = taraf nyata untuk pengujian.  Dalam 

hal lainnya H0 diterima. 

b. Uji Homogenitas 

Uji kesamaan dua varians (homogenitas) digunakan untuk mengetahui apakah da-

ta skor tes pemahaman konsep matematis siswa yang diperoleh memiliki varians 

sama atau sebaliknya.  Adapun Hipotesis untuk uji ini adalah: 

𝐻0 ∶  𝜎1
2  =   𝜎2

2  ,  artinya kedua sampel berasal dari kelompok populasi yang 

mempunyai varians sama 

𝐻1 ∶ 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2,  artinya kedua sampel berasal dari kelompok populasi yang 

mempunyai varians berbeda 

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah:  

terkecilVarian

terbesarVarian
Fhitung 

 
Kriteria uji: tolak H0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹1

2
𝛼(𝑉1,𝑉2)

, dengan 𝐹1
2
𝛼(𝑉1,𝑉2)

 diperoleh dari 

daftar distribusi F dengan peluang 
1

2
𝛼, sedangkan 𝑉1 adalah dk pembilang, dan 𝑉2 

adalah dk penyebut. (Sudjana, 2005 : 250). 

2. Uji Hipotesis 

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

kedua data berdistribusi normal dan homogen. maka, langkah berikutnya adalah 

menguji hipotesis. Analisis data ini menggunakan uji-t, yaitu uji pihak kanan. 

Dengan hipotesis sebagai berikut: 
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H0 : 𝜇1 = 𝜇2 (rata-rata skor pemahaman konsep siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan kontestual sama dengan rata-rata 

pemahaman konsep siswa yang mengikuti pembelajaran yang biasanya 

diterapkan di sekolah). 

H1 : 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata skorpemahaman konsep siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan kontestual lebih tinggi dari rata-rata 

pemahaman konsep siswa yang mengikuti pembelajaran yang biasanya 

diterapkan di sekolah). 

Statistik yang digunakan untuk uji ini dalam Sudjana (2005:  243) adalah: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑥 1 − 𝑥 2

𝑠 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

dengan 

 

 

Keterangan: 

𝑥 1 = rata-rata skor kelas pembelajaran kontekstual 

𝑥 2 = rata-rata skor kelas pembelajaran konvensional 

n1  =banyaknya subyek kelas pembelajaran kontekstual 

n2  =banyaknya subyek kelas pembelajaran konvensional 

𝑠1
2  = varians kelompok pembelajaran kontekstual 

𝑠2
2  = varians kelompokpembelajaran konvensional 

𝑠2  = varians gabungan 

 

Dengan kriteria pengujian: terima H0jika𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡1−𝛼  dengan derajat 

kebebasan dk = (n1+ n2 – 2) dan peluang  (1− 𝛼) dengan taraf signifikan 

𝛼 = 0,05.  Untuk harga t lainnya H0 ditolak. 
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