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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penentuan Objek 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 4 Kemangkon tahun pelajaran 2013/2014 yang terdiri dari 4 kelas 

yaitu VIII A, VIII B, VIII C, dan VIII D. 

2. Sampel 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik cluster 

random sampling dimana kelas yang menjadi sampel adalah kelas VIII A 

sebagai kelas eksperimen 1 diberi perlakuan pembelajaran Guided 

Discovery, sedangkan kelas VIII B sebagai kelas eksperimen 2 diberi 

perlakuan pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and 

Explaining. 

3. Waktu dan Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2013/2014 di SMP Negeri 4 Kemangkon. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan tes dan lembar observasi. Teknik tes digunakan untuk 

memperoleh data tentang kemampuan pemahaman konsep matematika dan 
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lembar observasi digunakan untuk melihat jalannya proses pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran Guided Discovery dan pembelajaran 

kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan sekolah yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. 

2. Menentukan populasi. 

3. Menentukan sampel penelitian dengan cluster random sampling. 

Diperoleh dua kelas sebagai sampel penelitian yaitu kelas eksperimen 1 

dan kelas eksperimen 2, dengan menggunakan data nilai UAS 

matematika semester sebelumnya untuk mengetahui apakah kedua kelas 

tersebut homogen. 

4. Melaksanakan pembelajaran untuk materi Lingkaran pada kelas 

eksperimen 1 menggunakan pembelajaran Guided Discovery dan pada 

kelas eksperimen 2 menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Student 

Facilitator and Explaining. 

5. Melakukan pengamatan guru dan siswa pada dua kelas eksperimen 

mengenai jalannya pembelajaran menggunakan pembelajaran Guided 

Discovery pada kelas eksperimen 1 dan pembelajaran kooperatif tipe 

Student Facilitator and Explaining pada kelas eksperimen 2. 
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6. Melaksanakan uji coba soal post test pada kelas uji coba, yaitu kelas lain 

selain kelas eksperimen tetapi masih dalam populasi. 

7. Menganalisis hasil uji coba soal post test untuk mengidentifikasi soal-

soal yang valid, reliabel, serta memiliki tingkat kesukaran dan daya 

pembeda yang baik, sehingga diperoleh soal-soal yang memenuhi kriteria 

untuk diujikan dalam post test kelas eksperimen 1 dan 2. 

8. Memberikan post test kemampuan pemahaman konsep pada kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 

9. Menganalisis hasil penelitian. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Pengamatan Guru 

Lembar pengamatan guru bertujuan untuk mengendalikan jalannya 

proses pembelajaran agar sesuai dengan rencana pembelajaran. Lembar 

ini berupa penilaian pelaksanaan jalannya proses belajar mengajar 

menggunakan pembelajaran Guided Discovery dan pembelajaran 

kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining. Instrumen ini diisi 

dengan memberikan skor 1 jika aspek yang diamati terlaksana, skor 0 

jika aspek yang diamati tidak terlaksana. Untuk mengetahui tingkat 

presentase kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran ditentukan 

dengan perhitungan indeks peresentase. Perhitungan indeks presentase 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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p  
                          

        
 x 100% 

 Keterangan : 

 p = presentase keterlaksanaan aspek yang diamati 

 Interval dan kategori : 

 0% ≤ p < 33% : Kurang 

33% ≤ p < 67%  : Sedang 

67% ≤ p ≤ 100%  : Baik 

2. Lembar Pengamatan Siswa 

Lembar pengamatan siswa berupa penilaian pelaksanaan jalannya proses 

belajar menggunakan pembelajaran Guided Discovery dan pembelajaran 

kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining. Instrumen ini diisi 

dengan memberikan skor 1 jika aspek yang diamati terlaksana, skor 0 

jika aspek yang diamati tidak terlaksana. Untuk mengetahui tingkat 

presentase aktivitas siswa dalam pembelajaran, digunakan rumus yang 

sama seperti pada lembar pengamatan guru. 

3. Tes 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan adalah post test. Post test 

digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman konsep 

matematika kelas eksperimen 1 dan 2 setelah dikenai perlakuan. Tes ini 

berupa soal uraian yang menceriminkan indikator-indikator pemahaman 

konsep matematika sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Penskoran Pemahaman Konsep 

Indikator Skor Keterangan 

Kemampuan 

menyatakan ulang 

sebuah konsep 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Tidak ada jawaban yang muncul 

sesuai dengan soal 

Jawaban yang diberikan sudah 

sedikit menyinggung persoalan 

namun belum dapat menyatakan 

ulang sebuah konsep  

Telah dapat menyatakan ulang 

sebuah konsep namun jawaban 

belum diberi penjelasan dan masih 

melakukan kesalahan 

Dapat menyatakan ulang sebuah 

konsep dengan jawaban yang sudah  

diberi penjelasan namun masih 

melakukan sedikit kesalahan 

Dapat menyatakan ulang sebuah 

konsep sesuai dengan definisi dan  

mampu menjelaskan jawaban 

dengan benar tanpa melakukan 

kesalahan 

Kemampuan 

mengklasifikasi objek 

menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Tidak ada jawaban yang muncul 

sesuai dengan soal 

Jawaban yang diberikan sudah 

sedikit menyinggung persoalan 

namun belum dapat 

mengklasifikasikan objek. 

Telah dapat mengklasifikasi suatu 

objek namun jawaban belum diberi 

penjelasan dan masih melakukan 

kesalahan  

Dapat mengklasifikasi suatu objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya dengan jawaban 

yang sudah diberi penjelasan namun 

masih melakukan sedikit kesalahan 

Dapat menganalisis dan 

mengklasifikasi objek menurut sifat-

sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya dan mampu menjelaskan 

jawaban dengan benar tanpa 

melakukan kesalahan 

Kemampuan memberi 

contoh atau bukan 

contoh dari suatu 

0 

 

1 

Tidak ada jawaban yang muncul 

sesuai dengan soal 

Jawaban yang diberikan sudah 
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konsep  

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

sedikit menyinggung persoalan 

namun belum dapat memberi contoh 

atau bukan contoh 

Telah dapat memberi contoh atau 

bukan contoh sesuai dengan konsep 

namun jawaban belum diberi 

penjelasan dan masih melakukan 

kesalahan  

Dapat memberi contoh atau bukan 

contoh dari suatu konsep dengan 

jawaban yang sudah diberi 

penjelasan namun masih melakukan 

sedikit kesalahan  

Dapat memberi contoh atau bukan 

contoh dari suatu konsep yang 

dimiliki sebuah objek dan mampu 

menjelaskan jawaban dengan benar 

tanpa melakukan kesalahan 

Kemampuan 

menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

0 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Tidak ada jawaban yang muncul 

sesuai dengan soal 

Jawaban yang diberikan sudah 

sedikit menyinggung persoalan 

namun belum dapat menyajikan 

konsep ke dalam berbagai bentuk 

representasi matematis 

Telah dapat menyajikan konsep ke 

dalam bentuk representasi matematis 

namun jawaban belum diberi 

penjelasan dan masih melakukan 

kesalahan 

Dapat menyajikan konsep ke dalam 

bentuk representasi matematis 

dengan jawaban yang sudah diberi 

penjelasan namun masih melakukan 

sedikit kesalahan  

Dapat menyajikan konsep ke dalam 

berbagai bentuk representasi 

matematis dan mampu menjelaskan 

jawaban dengan benar tanpa 

melakukan kesalahan 

Kemampuan 

mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup 

dari suatu konsep 

0 

 

1 

 

 

 

Tidak ada jawaban yang muncul 

sesuai dengan soal 

Jawaban yang diberikan sudah 

sedikit menyinggung persoalan 

namun belum dapat 

mengembangkan syarat perlu atau 
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

syarat cukup dalam menyelesaikan 

suatu persoalan 

Telah dapat mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup dalam 

menyelesaikan persoalan namun 

pengembangannya masih belum 

tepat  

Dapat mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dalam 

menyelesaikan persoalan namun 

masih melakukan kesalahan operasi 

matematis 

Dapat mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup dalam 

menyelesaikan suatu persoalan 

dengan tidak melakukan kesalahan 

Kemampuan 

menggunakan, 

memanfaatkan dan 

memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

0 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Tidak ada jawaban yang muncul 

sesuai dengan soal 

Jawaban yang diberikan sudah 

sedikit menyinggung persoalan 

namun belum mampu memilih 

prosedur atau operasi yang benar 

untuk menyelesaikan persoalan 

Telah dapat memilih prosedur atau 

operasi tertentu namun belum dapat 

menggunakan prosedur tersebut 

dengan tepat dan masih banyak 

melakukan kesalahan 

Dapat menggunakan, memanfaatkan 

dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu dengan tepat namun masih 

melakukan sedikit kesalahan operasi 

matematis 

Dapat menggunakan, memanfaatkan 

dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu dengan tepat sesuai soal 

tanpa melakukan kesalahan 

Kemampuan 

mengaplikasikan 

konsep atau algoritma 

pemecahan masalah 

0 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Tidak ada jawaban yang muncul 

sesuai dengan soal 

Jawaban yang diberikan sudah 

sedikit menyinggung konsep yang 

diperlukan namun belum mampu 

mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah 

Telah dapat mengaplikasikan konsep 

namun belum memahami algoritma 
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3 

 

 

 

 

 

4 

pemecahan masalah 

Dapat menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

matematis sebagai suatu algoritma 

pemecahan masalah namun masih 

melakukan kesalahan operasi 

matematis 

Dapat mengaplikasikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi 

matematis sebagai suatu algoritma 

pemecahan masalah dengan tepat 

tanpa melakukan kesalahan 

 

Untuk mendapatkan nilai digunakan rumus : 

Nilai (N  :   
                         

                    
 x 100 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

  0 ≤ N < 20  : Sangat kurang 

20 ≤ N < 40   : Kurang 

40 ≤ N < 60   : Cukup 

60 ≤ N < 80   : Baik 

80 ≤ N ≤ 100  : Sangat Baik 

 

E. Analisis Instrumen 

1. Analisis Validitas Soal 

Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Rumus yang digunakan untuk mengetahui 

validitas soal adalah korelasi product moment sebagai berikut : 

    
 ∑   (∑  (∑  

√( ∑   (∑    ( ∑   (∑    
 

Keterangan : 
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    = koefisien korelasi butir soal 

  = banyak subjek 

∑   = jumlah skor item 

∑   = jumlah skor total 

∑    = jumlah kuadrat skor total 

∑    = jumlah kuadrat skor item 

∑   = jumlah perkalian skor item dengan skor total 

Soal dikatakan valid apabila rxy > rtabel. 

(Arifin, 2011) 

2. Analisis Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. 

Suatu tes dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila 

diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang 

berbeda (Arifin, 2011). Untuk menghitung reliabilitas butir soal dapat 

diperoleh menggunakan rumus Alpha sebagai berikut :  

 r11  [
 

   
] ⌊   

     

     
⌋  

 Keterangan : 

 r11 = reliabilitas instrumen 

 n = banyaknya item 

       = Jumlah varians skor tiap item 

       = Varians total 

 Suatu instrumen dikatakan reliabel jika r11 ≥ rtabel 
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 Peneliti menggunakan bantuan program SPSS 16.0 dengan uji 

reliability analysis untuk membantu perhitungan dalam analisis reliabilitas 

soal. 

3. Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Analisis tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar 

derajat kesukaran suatu soal (Arifin, 2011). Rumus yang digunakan untuk 

menghitung tingkat kesukaran soal jenis uraian adalah sebagai berikut: 

   
         

                       
  

Keterangan : 

   :  Tingkat kesukaran 

Rata-rata :   
                           

            
 

Menurut Arifin (2011), untuk menafsirkan tingkat kesukaran butir soal 

dapat digunakan kriteria sebagai berikut : 

0    ≤ TK < 0,30  : sukar 

0    ≤ TK < 0,70  : sedang 

0    ≤ TK ≤ 1,00  : mudah 

4. Analisis Daya Pembeda 

Menghitung daya pembeda adalah mengukur sejauh mana suatu 

butir soal mampu membedakan siswa yang sudah menguasai kompetensi 

dengan siswa yang belum/kurang menguasai kompetensi berdasarkan 

kriteria tertentu (Arifin, 2011).Untuk menghitung daya pembeda setiap 

butir soal dapat digunakan rumus: 
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Keterangan: 

     : Daya Pembeda 

      : Rata-rata skor kelompok atas 

     : Rata-rata skor kelompok bawah 

         : skor tertinggi 

Kriteria koefisien daya pembeda (Arifin, 2011) adalah sebagai berikut: 

0,00 ≤     < 0,20   : Daya Pembeda kurang 

0,20 ≤    < 0,30   : Daya Pembeda sedang 

0,30 ≤    < 0,40   : Daya Pembeda baik 

0,40 ≤    ≤ 1,00   : Daya Pembeda sangat baik 

Butir soal yang dapat dipakai untuk menjadi soal post test dalam penelitian 

ini adalah yang memiliki kriteria daya pembeda sedang, baik, atau sangat 

baik. 

 

F. Metode Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Data yang diuji 

normalitasnya adalah data nilai post test kemampuan pemahaman konsep 

matematika. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov dan menggunakan program SPSS 16.  
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Hipotesis yang digunakan adalah : 

   : data berdistribusi normal 

   : data tidak berdistribusi normal 

Penarikan kesimpulan berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS 

16.0 adalah H0 diterima jika Nilai Sig. > α, yang artinya data berdistribusi 

normal dengan α = 0,05 (Uyanto, 2006)      

2. Uji Homogenitas Varians 

Uji Homogenitas varians dilakukan untuk menguji apakah 

populasi mempunyai variansi yang sama, jika sama berarti data tersebut 

homogen. Data yang diuji homogenitasnya adalah data nilai UAS 

Matematika yang dijadikan sebagai data awal dan nilai post test 

pemahaman konsep matematika. Untuk menguji homogenitas populasi 

digunakan  uji Levene dengan bantuan program SPSS 16.  

Hipotesis yang akan diuji : 

      
    

   (Data homogen) 

      
    

   (Data tidak homogen) 

Penarikan kesimpulan berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS 

16.0 adalah H0 diterima jika Nilai Sig. > α, yang artinya data tersebut 

homogen dengan α = 0,05 (Uyanto, 2006).  

3. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah data dari sampel 

yang ada sudah cukup kuat untuk menggambarkan populasinya yaitu 

dengan menggunakan uji t dua sampel independen. Uji ini akan menguji 

Studi Komparasi Kemampuan..., Rahmi Winarsih, FKIP UMP, 2014



35 

 

 

 

apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika 

antara siswa kelas eksperimen 1 yang mengikuti pembelajaran Guided 

Discovery dan siswa kelas eksperimen 2 yang mengikuti pembelajaran 

kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining. Peneliti menggunakan 

bantuan program SPSS 16.0. untuk menguji hipotesis dengan Independent 

Sample t-test. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

         (Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran 

Guided Discovery dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and 

Explaining.) 

           (Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran 

Guided Discovery dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and 

Explaining.) 

Pengambilan keputusannya : 

Jika Sig. < 0,05, maka H0 ditolak 

Jika Sig. ≥ 0,05, maka H0 diterima 

      (Uyanto, 2006) 
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