
 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai yang terletak 

di Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA semester ganjil SMA 

Negeri 1 Terusan Nunyai tahun pelajaran 2014-2015 yang terdistribusi dalam 

empat kelas (XI MIA 1 – XI MIA 4).  Berikut ini disajikan distribusi kelas XI 

MIA SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

Tabel 3.1 Distribusi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Terusan Nunyai 

 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1 XI MIA 1 31 

2 XI MIA 2 32 

3 XI MIA 3 32 

4 XI MIA 4 32 

Jumlah siswa 127 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 1 Terusan Nunyai 

Sampel dari penelitian ini diambil melalui teknik purposive sampling yaitu 

dengan pertimbangan kelas yang dipilih sebagai kelas eksperimen adalah kelas 

yang mendapat materi irisan kerucut pada waktu minggu kedua, yaitu kelas XI 

MIA 1 dan XI MIA 2 dan dua kelas yang mendapat materi irisan kerucut di 

minggu pertama dijadikan kelas untuk uji coba soal test.  Kedua kelas eksperimen 
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belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan cara silang.  

 

 

B. Desain Penelitian 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian  quasi experiment (eksperimen semu), karena 

peneliti tidak dapat mengendalikan semua variabel yang mungkin berpengaruh 

terhadap variabel yang diteliti.  Selanjutnya, karena kedua kelas eksperimen di-

berikan perlakuan dengan cara silang, maka pengaruh model pembelajaran ter-

hadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada kedua kelas sampel 

dapat dilihat dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang di-

peroleh dari nilai hasil posttest yang dilaksanakan pada pertemuan ketujuh dan 

pertemuan kesepuluh.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian yang di-

pergunakan adalah posttest only control design. 

 

Kelas yang diberi perlakuan berupa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT disebut kelas NHT dan kelas yang diberi perlakuan berupa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS disebut kelas TPS.  Pada penelitian ini, kelas XI 

MIA 1 menjadi kelas NHT dan kelas XI MIA 2 menjadi kelas TPS setelah 6 per-

temuan ke-2 kelas melakukan posttest 1 dan dipertemuan selanjutnya  kelas XI 

MIA 1menjadi kelas TPS dan kelas XI MIA 2 menjadi kelas NHT, diakhir per-

temuan dilakukan posttest 2. Posttest dilakukan untuk mengetahui apakah ada per-

bedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas NHT dengan 

siswa kelas TPS. 
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C. Prosedur Penelitian 

 

Tahapan penelitian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

a. Membuat rencana pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. 

b. Menyusun lembar kegiatan siswa yang akan diberikan kepada siswa pada 

saat diskusi berlangsung di kelas eksperimen. 

c. Mempersiapkan perangkat untuk instrumen tes. 

d. Melakukan Uji Coba Tes 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada  

kedua kelas eksperimen. 

b. Mengadakan posttest pada kelas kedua kelas eksperimen. 

Tabel 3.2Waktu Pelaksanaan Posttest Pada Kelas Eksperimen 

 

Kelas Eksperimen 1 (XI MIA 1) Kelas Eksperimen 2 (XI MIA 2) 

NHT TPS 

Posttest 

TPS NHT 

Posttest 

 

3. Pengolahan data 
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D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 

 

a. Data Penelitian 

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa yang diperoleh melalui tes setelah mengikuti pembelajar-

an dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS.  Data nilai dari posttest 1 dan posttest 2 digabungkan sesuai 

dengan tipe dari model pembelajaran yang digunakan. 

 

b. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes untuk mengukur pe-

mahaman konsep matematis. Jadi soal-soal tes dibuat berdasarkan indikator-

indikator pemahaman konsep. 

 

Perangkat tes terdiri dari dua soal uraian pada masing-masing posttest.  Setiap soal 

memiliki ketujuh indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. dengan 

pedoman penskoran seperti pada Tabel 3.3. 

 

Agar data yang diperoleh adalah data yang akurat maka tes yang digunakan 

adalah tes yang memiliki kriteria tes baik, yaitu 1) valid berdasarkan penilaian 

guru, 2) memiliki keriteria reliabilitas cukup, tinggi, atau sangat tinggi, serta 

memiliki daya beda baik atau sangat baik dan tingkat kesukaran butir tes sedang. 
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Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemahaman Konsep 

 

No 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. 

Mengembangkan 

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)  

 

1. Validitas 

 

Soal tes yang digunakan dalam pengambilan data penelitian ini didasarkan pada 

validitas isi.  Untuk menentukan valid atau tidaknya soal tes, guru mitra me-

lakukan penilaian terhadap soal tes berdasarkan kompetensi dasar dan indikator 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini.  Penilaian terhadap kesesuaian 

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

dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan menggunakan daftar check 
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list ( ) oleh guru.  Hasil penilaian menunjukkan bahwa instrumen tes telah valid 

(Lampiran B.6), sehingga instrumen dapat diujicobakan pada kelas yang bukan 

kelas eksperimen, yang telah mempelajari materi irisan kerucut. 

 

2. Reliabilitas 

 

 

Perhitungan untuk mencari nilai reliabilitas instrumen tes dalam penelitian ini di-

dasarkan pada pendapat Arikunto (2008:109) yang menyatakan bahwa untuk 

menghitung nilai reliabilitas dapat digunakan rumus Alpha, yaitu: 
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Keterangan :

 11r  : nilai reliabilitas instrumen (tes) 

n  : banyaknya butir soal (item) 


2

i
 

: jumlah varians dari tiap-tiap item tes 

  : varians total 

N  : banyaknya data 

∑   : jumlah semua data 

∑  
  : jumlah kuadrat semua data 

 

Harga 
11r

 l
yang diperoleh, diimplementasikan dengan koefisien reliabilitas.  

Arikunto (2006: 195) mengatakan bahawa kriteria koefisien reliabilitas adalah: 

Tabel 3.4Interprestasi Koefisien Reliabilitas 

 

Nilai Interpretasi 

0,80 < r11 ≤1,00 Sangat Tinggi 

0,60< r11 ≤0,80 Tinggi 

0,40< r11 ≤0,60 Cukup 

0,20< r11  ≤0,40 Rendah 

0,00< r11  ≤0,20 Sangat Rendah 

 

2

t
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Setelah reliabilitas hasil uji coba posttest1 dan posttest 2 dihitung, diperoleh nilai 

11r = 0,56 untuk uji coba posttest 1 yang berarti instrumen tes memenuhi kriteria 

reliabilitas cukup dan untuk uji coba posttest 2 diperoleh nilai 
11r = 0,61 yang 

berarti instrumen tes memenuhi kriteria reliabilitas tinggi (Lampiran C.1). 

 

3. Tingkat Kesukaran (TK) 

 

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

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

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: 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

TK < 0.30 Sangat sukar 

0.30 ≤ TK ≤ 0.70 Sedang 

TK > 0.70 Sangat mudah 

  Sudijono (2008: 372) 

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal yang memiliki 

interpretasi sedang, yaitu memiliki nilai tingkat kesukaran 0.30≤TK ≤0.70.  
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Setelah melakukan perhitungan pada hasil uji coba kedua posttest diperoleh nilai 

tingkat kesukaran, seperti pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Hasil Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

 

 No Tingkat Kesukaran Interpretasi 

Posttest 1 
1 0.699 Sedang 

2 0.543 Sedang 

Posttest 2 
1 0.577 Sedang 

2 0.523 Sedang 

 

 

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa tingkat kesukaran masing-masing soal di tiap 

posttest berada pada taraf interpretasi sedang yang artinya sudah memenuhi 

kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini.  Hasil perhitungan se-

lengkapnya dapat dilihat di Lampiran C.2 Tabel C.2.2. 

 

4. Daya Pembeda (DP) 

 

 

Daya beda butir soal diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat diskriminasi 

atau angka yang menunjukkan besar kecilnya daya beda.  Interpretasi dari Daya 

Pembeda tersaji dalam Tabel 3.7. 

Tabel 3.7  Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

 Sudjiono (2008:121) 

Sudijono (2008:120) mengungkapkan menghitung daya pembeda ditentukan 

dengan rumus: 

Nilai Interpretasi 

Negatif ≤ DP ≤ 0.10 Sangat Buruk 

0.10 ≤ DP ≤ 0.19 Buruk 

0.20 ≤ DP ≤ 0.29 Agak baik, perlu revisi 

0.30 ≤ DP ≤ 0.49 Baik 

DP ≥ 0.50 Sangat Baik 
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Keterangan : 

DP : indeks daya pembeda satu butir 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) 

 

 

Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini minimal memiliki inter-

pretasi baik, yaitu memiliki nilai daya pembeda ≥ 0,30.  Pada perhitungan daya 

pembeda JA diperoleh dengan mengambil empat nilai terbesar pada kelas uji coba 

yang kemudian dijumlahkan dan JB diperoleh dengan mengambil empat nilai ter-

kecil pada kelas uji coba yang kemudian dijumlahkan dan dilakukan perhitungan 

dengan rumus daya pembeda diatas, sehingga diperoleh hasil seperti pada Tabel 

3.8.  Dari Tabel 3.8 terlihat bahwa daya pembeda pada masing-masing soal di tiap 

posttest berada pada taraf interpretasi sangat baik.  Artinya soal tes memenuhi 

kriteria yang digunakan dalam penelitian ini.  Hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat di Lampiran C.2 Tabel C.2.2. 

 

Berdasarkan hasil analisis validitas dan perhitungan reliabilitas, tingkat kesukaran, 

serta daya pembeda soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis diperoleh 

rekapitulasi hasil tes uji coba yang disajikan pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.8 Hasil Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 No Daya Pembeda Interpretasi 

Posttest 1 
1 1.583 Sangat Baik 

2 0.929 Sangat Baik 

Posttest 2 
1 1.625 Sangat Baik 

2 0.660 Sangat Baik 
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Tabel 3.9Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba 

 

 
No 

Validitas 

Isi 
Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Kesimpulan 

Posttest 

1 

1 

Valid 

Cukup 

Sedang 
Sangat 

Baik 

Dipakai 

2 Dipakai 

Posttest 

2 

1 
Tinggi 

Dipakai 

2 Dipakai 

 

Rekapitulasi hasil uji coba tes pada Tabel 3.10 menunjukkan bahwa semua soal 

sudah memenuhi kriteria yang digunakan dalam penelitian ini.  Berdasarkan hasil 

rekapitulasi tersebut, maka instrumen tes kemampuan pemahaman konsep 

matematis layak digunakan untuk mengumpulkan data. 

 

 

E. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

 

Data pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data tes kemampuan pe-

mahaman konsep matematis yang diperoleh dari hasil posttest.  Skor yang di-

hitung adalah nilai dari hasil posttest.  Pemberian skor ditentukan oleh jawaban 

yang benar, sehingga diperoleh skor posttest.  Dari hasil posttest dianalisis untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model pem-

belajaran kooperatif tipe TPS terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa.  Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 

1. Uji Normalitas 

 

 

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal atau berasal dari populasi yang tidak berdistribusi 
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normal.  Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov Z. Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut. 

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 

Dalam Russefendi (1998: 405), untuk menghitung nilai Uji Kolmogorov-Smirnov 

Z, rumus yang digunakan sebagai berikut. 

  
     

 
    

Keterangan: 

   = angka pada data 

  = rata-rata data 

s    = standar deviasi 

 

Kemudian  dilanjutkan  dengan  menggunakan  persamaan  Kolmogorov-Smirnov 

sebagai berikut: 

Dn= | Fn (  ) − F(  )| 

Keterangan: 

Dn : Nilai hitung Kolmogorov Smirnov 

Fn (  ): Peluang harapan data ke i 

F(  )  : Luas kurva z data ke i 

 

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan software SPPS 

versi 17.0 dengan kriteria pengujian, yaitu jika nilai probabilitas (sig) dari Z lebih 

besar dari       , maka hipotesis nol diterima dan jika nilai probabilitas (sig) 

dari Z lebih kecil dari       , maka hipotesis satu yang diterima (Trihendradi, 

2009:113).  
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Tabel 3.10 Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis 

 

Kelas Banyak Siswa Probabilitas (Sig) Kesimpulan 

NHT 63 0,001 Tidak Berdisribusi Normal 

TPS 63 0,001 Tidak Berdisribusi Normal 

 

Uji normalitas dilakukan terhadap data hasil posttes setelah menggabungkan nilai 

padaposttest1dan posttest2, sesuai dengan kelas NHT dan kelas TPS-nya.Hasil 

perhitungan uji normalitas disajikan pada Tabel 3.10.Berdasarkan Tabel 3.11 

diketahui bahwa probabilitas (sig) pada kedua kelas eksperimen lebih kecil dari 

0,05 sehingga H0 ditolak.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada ke-

dua kelas eksperimen data sempel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi 

normal.  Perhitungan uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

C.5-C.6. 

 

2. Uji Hipotesis 

 

 

Berdasarkan hasil uji prasyarat, data kemampuan pemahaman konsep matematis 

kelas NHT dan kelas TPS berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.  

Russefendi (1998:401) jika data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi 

normal maka uji hipotesis menggunakan uji non parametrik.  Dalam penelitian ini 

uji yang digunakan adalah uji Mann-Whitney dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: (tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 

NHT dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas TPS) 

H1: (ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas NHT 

dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas TPS) 
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Untuk menguji hipotesis digunakan rumus sebagai berikut: 

U untuk sampel pertama :         
  (    )

 
 ∑   

U untuk sampel kedua :         
  (    )

 
 ∑   

Pada penelitian ini, uji Mann-Whitney menggunakan software SPPS versi 17.0 

dengan kriteria pengujian yaitu jika nilai probabilitas (sig) dari Z lebih besar dari 

      , maka hipotesis nol diterima (Trihendradi, 2009:146).  

Apabila hipotesis nol ditolak, maka dilakukan analisis lanjutan untuk 

mengetahui,“Model pembelajaran kooperatif manakah yang lebih baik antara 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan tipe TPS, ditinjau dari kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa”.  Adapun analisis lanjutan tersebut 

Ruseffendi (1998:314) menyatakan bahwa jika Ho ditolak atau H1 diterima, maka 

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

 

3. Pencapaian Indikator  

 

Analisis indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa bertujuan 

untuk mengetahui  persentase pencapaian setiap indikator pemahaman konsep 

matematis siswa kelas NHT dan kelas TPS.  Analisis dilakukan dengan meng-

gunakan rumus: 

Persentase = 
                          

                                
     

  


