
 
 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 25 Bandarlampung yang terletak di  Jl. 

Amir Hamzah No. 58 Gotong Royong, Kota Bandar Lampung. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester ganjil SMPN 25 Bandar 

Lampung tahun ajaran 2013/2014 yang terbagi dalam 8 kelas, yaitu kelas VII-A 

sampai dengan kelas VII-H. 8 kelas tersebut diasuh oleh 2 orang guru matematika. 

Berikut ini merupakan distribusi kelas VII-A sampai kelas VII-H.  

 

 Tabel 3.1 Distribusi Siswa Kelas VII SMP Negeri 25 Bandar Lampung 

No. Nama Guru Kelas Jumlah peserta didik 

1 Siti Umaidah VII –A 36 

2 Siti Umaidah VII – B 34 

3 Siti Umaidah VII – C 36 

4 Siti Umaidah VII – D 34 

5 Siti Umaidah VII – E 34 

6 Suci VII – F 35 

7 Suci VII – G 36 

8 Suci VII – H 34 

  Jumlah populasi 279 

Sumber SMP Negeri 25 Bandarlampung tahun pelajaran 2014/2015 
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Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. 

Pengambilan sampel secara purposive dengan pertimbangan bahwa kelas yang 

dipilih diasuh oleh guru matematika yang sama sehingga memiliki pengalaman 

belajar yang sama.  Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di 

SMP Negeri 25 Bandarlampung, setiap kelas di sekolah tersebut memiliki rata-

rata kemampuan matematika yang hampir sama dan tidak ada kelas unggulan. 

Setelah berdiskusi dengan guru mitra, terpilihlah kelas VII E dengan jumlah 34 

siswa sebagai kelas NHT dan kelas VII B dengan jumlah 34 siswa sebagai kelas 

TPS. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experiment (eksperimen semu). Desain 

yang digunakan adalah the pretes–posttes control group design seperti yang 

diungkapkan oleh Fraenkel dan Wallen (1993: 248) sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Pretes – Posttes Kontrol Desain 

Kelompok 
Perlakuan 

Pretes Pembelajaran Postes 

E1 Y1 NHT Y2 

E2 Y1 TPS Y2 

 

Keterangan: 

E1 : kelas eksperimen 1 

E2 : kelas eksperimen 2 

Y1  : tes awal (pretest)  

Y2   : tes akhir (postest)  
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C. Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah data gain kemampuan representasi matematis 

berupa data kuantitatif. Data diperoleh melalui tes yang dilakukan sebelum 

pembelajaran (pretest) dan sesudah pembelajaran (posttest).  

 

D. Instrumen Penelitian  

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes kemampuan 

representasi matematis.  Tes yang digunakan berbentuk uraian dengan pokok 

bahasan garis dan sudut. Instrumen tes yang digunakan pada pretest dan posttest 

sama. Pedoman pemberian skor kemampuan representasi matematis disajikan 

pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Kemampuan Representasi Matematis 

Skor Menyatakan/ Menggambar Ekpresi Matematis/ Penemuan 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperhatikan 

ketidakpahaman tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak 

berarti apa-apa.  

1 Hanya sedikit dari gambar atau 

diagram yang benar. 

Hanya sedikit dari model matematika 

yang benar. 

2 Melukiskan gambar atau 

diagram namun kurang lengkap 

dan benar. 

Menemukan model matematika 

dengan benar, namun salah dalam 

mendapatkan solusi. 

3 Melukiskan gambar atau 

diagram secara lengkap dan 

benar. 

Menemukan model matematika 

dengan benar kemudian melakukan 

perhitungan atau mendapatkan solusi 

secara benar dan lengkap. 
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Tes yang diberikan bertujuan untuk mengukur kemampuan representasi matematis 

siswa serta melihat perbandingan pembelajaran kooperatif yang diterapkan di 

kedua kelas penelitian di SMPN 25 Bandar Lampung. 

 

Soal tes dikonsultasikan terlebih dahulu kepada seseorang yang dianggap ahli 

(Expert Judgement) yaitu guru mata pelajaran tersebut.  Data yang diperoleh dari 

hasil uji coba kemudian diolah untuk mengetahui kualitasnya melalui reliabilitas 

tes, indeks daya pembeda, dan indeks kesukaran butir soal. 

 

a. Validitas Instrumen 

 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen tes kemampuan representasi 

matematis mencerminkan kemampuan representasi matematis terkait materi yang 

telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini soal tes dikonsultasikan 

kepada guru mata pelajaran matematika kelas VII.  Tes yang dikategorikan valid 

adalah yang telah dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang 

diukur berdasarkan penilaian guru mitra. Penilaian terhadap kesesuaian isi tes 

dengan kisi-kisi tes yang diukur dan penilaian terhadap kesesuaian bahasa yang 

digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan 

menggunakan daftar ceklist oleh guru.  Berdasarkan penilaian guru mitra, soal 

yang digunakan telah dinyatakan valid (Lampiran B.4), sehingga langkah 

selanjutnya diadakan uji coba soal yang dilakukan di luar sampel penelitian.  

Berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan dari guru mitra, maka dipilih kelas 
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VIII I untuk dilakukan uji coba.  Hasil uji coba kemudian dianalisis untuk 

mengetahui reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal tes. 

 

b.  Reliabilitas Tes  

 

Selanjutnya soal tes tersebut diujicobakan pada siswa kelas VIII I SMP Negeri 25 

Bandarlampung tahun pelajaran 2014-2015 yang telah mempelajari materi garis 

dan sudut.  Pada reliabilitas, semakin tinggi indeks reliabilitas suatu tes berarti tes 

tersebut semakin dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, instrumen tes yang 

digunakan adalah tes tertulis yang berbentuk esai sehingga untuk menghitung 

reliabilitas tes digunakan rumus Alpha. Arikunto (2006:  195) yang menyatakan 

bahwa untuk menghitung reliabilitas tes dapat digunakan rumus Alpha, sebagai 

berikut: 
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Keterangan : 

11r  : koefisien reliabilitas instrumen (tes) 

k  : banyaknya item  


2

b : jumlah varians dari tiap-tiap item tes 

2

t  : varians total 

 

Menurut Guilford (Suherman, 1990:177) harga r11 yang diperoleh 

diimplementasikan ke dalam indeks reliabilitas sebagai berikut. 
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Tabel 3.4 Kriteria Koefisien Reliabilitas 

 

Butir tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria tinggi atau sangat 

tinggi.  Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa 

nilai koefisien reliabilitas tes adalah 0,73.  Hal ini menunjukkan bahwa instrumen 

tes yang diujicobakan memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga instrumen tes ini 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan representasi matematis siswa.  

Hasil perhitungan reliabilitas uji coba soal dapat dilihat pada Lampiran C.1. 

c. Indeks Daya Pembeda  

 

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.  Sudijono (2008:120) 

mengungkapkan nilai daya pembeda ditentukan dengan rumus: 

   
     

  
 

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 

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria 

r11≤ 0,20 sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 rendah 

0,40 < r11≤ 0,60 sedang 

0,60 < r11≤ 0,80 tinggi 

0,80 < r11≤ 1,00 sangat tinggi 
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IA  : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah) 

  

Hasil perhitungan nilai daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang 

tertera dalam Tabel 3.5 berikut. 

 

Tabel 3.5  Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

Negatif ≤ DP ≤ 0.10 Sangat Buruk 

0.10 < DP ≤ 0.19 Buruk 

0.19 < DP ≤ 0.29 Agak baik 

0.29 < DP ≤ 0.49 Baik 

DP ≥ 0.50 Sangat Baik 

     Sudjiono (2008:121) 

Butir soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki interpretasi sangat 

baik, baik dan agak baik.  Setelah dilakukan perhitungan diperoleh daya pembeda 

butir item soal yang telah diujicobakan. Hasil perhitungan daya pembeda butir 

item soal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2.  Berdasarkan hasil 

perhitungan daya pembeda tes pada uji coba di kelas VIII I diperoleh butir soal tes 

memiliki interpretasi sangat baik, baik dan agak baik sehingga semua butir tes 

dapat digunakan dalam penelitian. 

d. Indeks Kesukaran  

 

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: 
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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 

 

Menurut Sudijono (2008: 23) untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu 

butir soal digunakan kriteria indeks kesukaran sebagai berikut : 

 

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat Sukar 

0,15 ˂  TK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 ˂  TK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 ˂  TK ≤ 0,85 Mudah 

0,85 ˂  TK ≤ 1,00 Sangat Mudah 

                                                          

Butir soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah memiliki intepretasi 

sukar, sedang, dan mudah. Berdasarkan perhitungan tes uji coba diperoleh hasil 

tingkat kesukaran sebagai berikut.  

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Tingkat Kesukaran 

No 

Soal 
Tingkat Kesukaran Kesimpulan 

1 0,51 (Sedang) Dipakai 

2a 0,13 (Sukar) Dipakai 

2b 0,26 (Sukar) Dipakai 

3a 0,72 (Mudah) Dipakai 

3b 0,47 (Sedang) Dipakai 

4a 0,40 (Sedang) Dipakai 

4b 0,16 (Sukar) Dipakai 
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Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran tes pada uji coba kelas diperoleh 

butir soal tes memiliki interpretasi sukar, sedang dan mudah sehingga semua butir 

tes dapat digunakan dalam penelitian. 

E. Prosedur Penelitian 

 

Untuk mengukur kemampuan representasi matematis, penelitian dilakukan dalam 

dua tahap, yaitu tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap 

pendahuluan meliputi:  

1. Melakukan penelitian pendahuluan untuk melihat kondisi sekolah dan 

kemudian memilih sampel penelitian. 

2. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan materi garis dan 

sudut untuk kedua kelas. Selanjutnya membuat Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) yang diberikan kepada siswa ketika pembelajaran. 

3. Membuat instrumen tes kemampuan representasi matematis siswa beserta 

penyelesaian dan aturan penskorannya, lalu melakukan uji coba tes. 

 

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan meliputi: 

1. Pemberian pretest pada kedua kelas sampel untuk melihat kemampuan awal 

representasi matematis siswa. 

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kedua kelas sampel. 

3. Pemberian posttest pada kedua kelas sampel untuk melihat kemampuan akhir 

representasi matematis siswa. 

4. Pengumpulan, pengolahan data penelitian, analisis data dan penarikan 

kesimpulan. 
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F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Data yang diperoleh dari hasil pretest  dan postest dianalisis untuk mengetahui 

besarnya peningkatan kemampuan representasi matematis siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Besarnya peningkatan (Hake, 1999: 1) dihitung dengan rumus 

gain ternormalisasi  (normalized gain) = g, yaitu: 

g = 
                            

                            
 

 

Setelah data indeks gain diperoleh, selanjutnya dilakukan uji prasyarat. 

 

a. Uji Normalitas 

Langkah pertama yang dilakukan dalam uji prasyarat adalah uji normalitas.  Uji 

normalitas data dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel berdistribusi 

normal atau tidak.  Apabila kedua data sampel berdistribusi normal, maka akan 

dilakukan uji homogenitas, akan tetapi bila salah satu data sampel tidak 

berdistribusi normal tahap selanjutnya yang dilakukan adalah uji hipotesis.  

Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-

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

 

H0 : sampel data nilai gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel data nilai gain berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

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

Z, rumus yang digunakan sebagai berikut: 

Z  = 
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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 uji Kolmogorov-Smirnov Z 

(K-S Z) menggunakan software SPPS versi 17.0 dengan kriteria pengujian, yaitu 

jika nilai probabilitas (sig) dari Z lebih besar dari       , maka hipotesis nol 

diterima (Trihendradi, 2009:113). Hasil uji normalitas data penelitian disajikan 

dalam Tabel 3.8 dan data selengkapnya pada Lampiran C.8-C.10 . 

 

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Representasi 

Matematis 

 

Sumber Data Kelompok 

Penelitian 

Banyak 

Siswa 

Sig H0 

Indeks Gain Representasi 

Matematis 

NHT 34 0,2 Diterima 

TPS 34 0,001 Ditolak 

 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa data indeks gain representasi 

matematis untuk kelas NHT memiliki nilai probabilitas (sig) dari Z > dari 

         yang berarti kelas NHT pada data indeks gain representasi matematis 
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berasal dari populasi yang berdistribusi normal.   Sedangkan data indeks gain 

representasi matematis untuk kelas TPS memiliki nilai probabilitas (sig) dari Z ˂  

dari          yang berarti kelas TPS pada data indeks gain representasi 

matematis berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.  Karena salah 

satu data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal, maka tahap 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis. 

 

b. Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji non parametrik. Uji 

non parametrik yang digunakan adalah uji Mann-Whitney U dengan hipotesis 

sebagai berikut. 

 

      Tidak ada perbedaan peringkat antara peningkatan kemampuan representasi 

matematis siswa pada pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran kooperatif 

tipe TPS. 

     Ada perbedaan peringkat antara peningkatan kemampuan representasi 

matematis siswa pada pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran kooperatif 

tipe TPS. 

 

Untuk menguji data indeks gain  representasi digunakan rumus sebagai berikut. 

Min (U1,U2) dengan  U1= 


 Ri
nn

nn
2

)1( 11

21   

Keterangan: 

Ui = Nilai uji Mann-Whitney 

n1  = Banyaknya sampel pada kelas eksperimen1. 
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n2  = Banyaknya sampel pada kelas eksperimen2. 

Ri  = Ranking ukuran sampel ke i. 
i  = 1 atau 2 

 

 

Untuk melakukan uji Mann-Whitney U digunakan software SPSS Statistic 17.0 

dengan kriteria uji adalah terima H0 jika nilai probabilitas > 0,05. Jika H0 ditolak, 

maka perlu analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah peningkatan 

kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran 

kooperatif tipe TPS lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan representasi 

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe NHT. Menurut 

Ruseffendi (1998: 314) jika H1  diterima, maka cukup melihat data sampel mana 

yang rata-ratanya lebih tinggi. 


