
 

 

26 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah SD Negeri 1 Nagarawangi, Jalan K. H. Lukmanul 

Hakim No. 06 Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. 

2. Populasi Penelitian 

Menurut Priyatno (2008, hlm. 9),” populasi adalah suatu kelompok atau 

kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian”  

populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri 1 Nagarawangi 

Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. 

3. Sampel penelitian 

Menurut Priyatno (2008, hlm. 9), “sampel adalah bagian dari populasi yang 

akan diteliti”. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri 1 

Nagarawangi sebanyak 62 orang terdiri dari kelas III A dan III B yang masing-

masing berjumlah 31 orang. Untuk kelas III B tidak akan diberi perlakuan yakni 

pembelajaran matematika dengan pembelajaran konvensional.Sedangkan Kelas III 

A akan diberikan perlakuan yakni pembelajaran matematika berbasis concept-rich 

instruction. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan cara 

sampel jenuh dimana sampel sama dengan populasi. 

 

B. Desain Penelitian 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 45), “Desain penelitian adalah rencana atau 

rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang 

dilaksanakan”. 

Penelitian ini menggunakan desain Nonequivalent Control Group dengan 

objek siswa kelas IIIA dan kelas III B SD Negeri 1 Nagarawangi. Desain 

penelitian tersebut berbentuk : 
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O1 X      O2 

O3O4 
 

 

 

Keterangan : 

X : Pembelajaran berbasis concept-rich instruction 

O1 : Pretes Kelas Eksperimen 

O2 : Postes Kelas Eksperimen 

O3 : Pretes Kelas Kontrol 

O4 : Postes Kelas Kontrol 

Di dalam desain penelitian yang dilakukan yaitu membandingkan hasil 

pengukuran kelompok yang diberi perlakuan dengan pembelajaran berbasis 

concept-rich instruction dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan dengan 

pembelajaran berbasis concept-rich instructionatau dengan pembelajaran 

konvensional.Peneliti membandingkan pemahaman konsep pecahan antara siswa 

kelas eksperimen dengan siswa kelas kontrol dalam bentuk pretes dan postes. 

Adapun prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah: 

1. Memilih kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontol. 

2. Memberikan soal pretes untuk mengetahui pemahaman konsep pecahan siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

3. Melaksanakan pembelajaran matematika berbasis concept-rich instruction 

sedangkan untuk kelompok kontrol adalah pembelajaran matematika biasa 

(konvensional). 

4. Melaksanakan postes, yaitu pemberian kembali soal untuk mengetahui 

pemahaman konsep pecahan siswa setelah menggunakan pembelajaran 

berbasis concept-rich instruction. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian 

eksperimen.Metode penelitiatn eksperimen yang digunakan adalah metode 
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penelitian kuasi eksperimen.”Penelitian kuasi eksperimen merupakan desain yang 

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variable-variable luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen” 

(Sugiyono, 2009, hlm. 114). Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2009, hlm. 107). 

Pemilihan metode kuasi eksperimen Nonequivalent Control Group Design 

berpedoman pada pendapat (Sugiyono 2009, 116) yang menyatakan bahwa 

“pemilihan kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara 

random”. 

 

D. Definisi Operasional 

a) Pemahaman 

Merupakan hasil belajar yang ditunjukan dengan hasil tes mengenai 

konsep pecahan. Siswa yang mempunyai pemahaman yang tinggi terhadap 

konsep atau tidak mengalami miskonsepsi akan dapat menyelesaikan soal 

mengenai pemahaman konsep dengan baik. 

b) Concept-Rich Instruction 

Merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang kaya akan 

konsep. Pendekatan ini sebagian besar didasarkan pada teori konstruktivisme 

dimana di dalamnya terdapat 5 tahap pembelajaran yaitu: praktek, 

dekontekstualisasi, mengungkapkan generalisasi dalam kata-kata, 

rekontekstualisasi, dan realisasi. Kelima tahapan ini dinilai mampu 

meminimalisir terjadinya miskonsepsi dan menghasilkan pembelajaran 

bermakna. Fokus pembelajaran pada pendekatan ini adalah belajar melalui 

pemecahan masalah  bukan belajar untuk memecahkan masalah sehingga 

kesalahan siswa pada saat proses pembelajaran tidak lagi dianggap sebagai 

kecerobohan siswa semata, kesalahan siswa lebih diperhatikan dan dianalisa 

oleh guru. Waktu dalam proses pembelajaran pun lebih banyak digunakan untuk 

berdiskusi mengenai pemahaman konsep siswa bukan dihabiskan untuk melatih 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2006, hlm. 160) adalah alat atau 

fasilitas yang digunakankan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”.  

Instrumen yang diguanakan dalam penelitian ini yaitu soal pretes dan postes 

pemahaman konsep pecahan dan lembar onservasi proses pembelajaran berbasis 

concept-rich instruction. 

1. Soal tes. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006, hlm. 150) “Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok”.  

Soal tes yang digunakan adalah tes tipe subjektif (uraian). Keunggulan tes 

tipe subjektif (uraian) adalah jawaban siswa lebih rinci sehingga proses ketelitian, 

berpikir, dan sistematika penyusunan dapat dievaluasi . Penelitian menggunakan 

soal pemahaman konsep dengan dalam kelas kontrol dan kelas eksperimen 

menggunakan pretest dan postest yang digunakan untuk mengukur pemahaman 

awal siswa dan pemahaman setelah dilakukan treatment dengan menggunakan 

pendekatan concept-rich instruction. 

Tabe 3.1 
Kisi-Kisi Instrumen Soal Pemahaman Konsep Pecahan 

No 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Indikator Pemahaman 

Butir 

Soal 

1 
 

3.  
Memahami 

pecahan 

sederhana dan 

penggunaannya 

dalam  

3.1 
Mengenal 

pecahan 

sederhana 

 

Siswa dapat 

menuliskan 

bentuk pecahan  

sederhana dari 

gambar 

a. Mampu menerangkan 

secara verbal mengenai apa 

yang telah dicapainya. 

b. Mampu membedakan mana 

contoh aplikasi konsep dan 

1 

 

2 
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(Lanjutan) 

 pemecahan 

masalah 

  c. mana yang bukan contoh 

aplikasi konsep. 

d. Mampu memberikan contoh 

aplikasi konsep yang 

dipelajari. 

 

3 

4 

5 

 

Keterangan: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pembelajaran 

Matematika berdasarkan KTSP Sekolah Dasar Kelas III Mata 

Pelajaran Matematika semester 2, Dinas Pendidikan Kota 

Tasikmalaya (KTSP, 2006), adapun indikatornya dikembangkan 

oleh peneliti sendiri. 

 

Tabel 3.2 
Kriteria Skor Pemahaman Konsep Pecahan Siswa  

 

Skor  Respon siswa 

0 Siswa tidak  memberikan jawaban 

1 
Siswa mampu memberi jawaban mengenai konsep pecahan, namun 
jawaban kurang tepat 

2 
Siswa mampu memberi jawaban mengenai penjumlahan pecahan secara 
benar dan lengkap 

 

2. Observasi 

Observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses 

pembelajaran berbasis concept-rich instruction di kelas eksperimen. Data 

diperoleh dari observer sehingga bersifat subjektif. Menurut Arikunto (2006, hlm. 

157) observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu observasi non-sistematis 
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dan observasi sistematis. Observasi non-sistematis merupakan observasi yang 

dilakukan pengamat (observer) dengan tidak menggunakan instrumen 

pengamatan.Sedangkan observasi sistematis merupakan observasi yang dilakukan 

pengamat (observer) dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen 

pengamatan.Lembar observasi pada penelitian ini terfokus pada tahapan 

pembelajaran berbasis concept-rich instruction agar observer dapat 

mengobservasi pelaksanaan setiap tahapan pembelajaran berbasis concept-rich 

instruction. 

Tabel 3.3 
Pedoman observasi pembelajaran berbasis concept-rich instruction 

Tahapan Aspek Penilaian Ya Tidak Catatan 

Practice 

Demonstrasi    

Membimbing siswa memahami konsep 
pecahan dengan melipat dan 
menunjukan 

   

Decontextualization 

Menyajikan gambar dan membimbing 
siswa menganalisa contoh dan bukan 
contoh konsep 

   

Membimbing siswa melakukan refleksi 
kegiatan sebelumnya 

   

Encapsulating 
generelalization in 

words 

Membimbing siswa mengungkapkan 
dan menuliskan konsep dengan kata-
kata sendiri 

   

Recontextualization 

Membimbing siswa mencari contoh 
lain dari konsep yang sama 

   

Memperhatikan dan meluruskan 
kesalahan siswa 

   

Realization 
Bertanya jawab tentang pentingnya 
pecahan dalam kehidupan sehari-hari 
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(Lanjutan) 

 
Bertanya jawab tentang keterkaitan 
konsep pecahan dengan pembelajaran 
selanjutnya 

   

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa foto dan dokumen 

surat-surat perizinan penelitian.Dokumentasi ini berfungsi sebagai penguat data 

yang diperoleh dari hasil observasi. 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

Menurut Ruseffendi (2005, hlm. 147), ”Dalam penelitian, intrumen atau alat 

evaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai instrumen yang baik. Dua dari 

persyaratan penting itu adalah validitas dan reliabilitasnya harus tinggi”. Setelah 

peneliti melakukan uji instrumen kepada kelas diluar sampel penelitian. 

Kemudian hasil uji coba instrumen diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran 

dan daya pembedanya. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas Soal 

 Menurut Arikunto (2006, hlm. 168) validitas adalah ”Suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu intrumen”.  

Intrumen dikatakan valid jika intrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:  

��� =	
�(∑ 	
) − (∑ 	)(∑
)

(�. ∑ 	� − (∑ 	)�)(�. ∑ 
� − (∑ 
)�)
 

Keterangan : 

rXY = koefisien  validitas antara variable x dan variable y 

X  = skor setiap butir soal masing-masing siswa 

Y = skor total masing-masing siswa  

N = banyaknya siswa/ responden uji coba 

Tinggi rendahnya validitas suatu alat evaluasi sangat tergantung pada 
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koefisien kolerasinya.Interpretasi besarnya koefisien kolerasi berdasarkan patokan 

disesuaikan menurut Riduwan (2009, hlm. 98). 

Table 3.4 
Klasifikasi Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi Interpretasi 
0,80 < r ≤ 1,00 Sangat Tinggi 
0,60 < r ≤ 0,8 Tinggi 
0,40 < r ≤ 0,6 Sedang 
0,20 < r ≤ 0,4 Rendah 

r ≤ 0,20 Sangat Rendah 
 

Untuk menghitung validitas intrumen digunakan rumus korelasi Product 

Moment angka kasar (raw score) dengan perhitungan menggunakan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 16.0. ”kriteria pengujiannya 

dengan membandingkan antara koefisien korelasi (rhitung) dengan nilai tabel 

korelasi Product Moment (rtabel). Kriterianya: ”jika rhitung> rtabel maka intrumen 

valid, sebaliknya jika rhitung< rtabel maka instrumen tidak valid” (Riduwan, 2009, 

hlm. 98). 

Dengan bantuan program SPSS 16.0, diperoleh hasil perhitungan validitas 

tiap butir soal tes pemahaman konsep pecahan yang disajikan pada tabel 3.5 

berikut ini: 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Validitas tiap Butir Soal 

Nomor 
soal 

r hitung r tabel Keterangan Kriteria 

1 0,678 0,361 Valid Tinggi 
2 0,585 0,361 Valid Sedang 
3 0,414 0,361 Valid Sedang 
4 0,607 0,361 Valid Tinggi 
5 0,747 0,361 Valid Tinggi 

 
 Tabel 3.5 menunjukan bahwa intrumen tes yang diujicobakan memiliki 

tingkat validitas dari yang rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas berkenaan dengan ketepatan hasil tes.Berdasarkan Depdiknas 
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tentang Panduan Analisis Butir Soal bahwa tujuan utama menghitung reliabilitas 

skor soal tes adalah untuk mengetahui tingkat ketepatan dan keajegan skor 

tes.Indeks reliabilitas berkisar antara 0-1.Untuk mengetahui apakah sebuah tes 

memiliki reabilitas tinggi, sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien 

reliabilitasnya.Semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu tes (mendekati 1), makin 

tinggi pula keajegan atau ketepatanya. 

Dalam perhitungan reliabilitas intrumen yaitu dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach’s sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

r  = Koefisien reliabilitas 

n = Banyak butir soal 

= Jumlah varians skor setiap item  

= Varians skor total  (Arikunto, 2002 dalam Suryani 2011, hlm. 40) 

Hasil perhitungan koefisien reliabiitas, kemudian ditafsirkan dan 

diinterpretasi menurut J.P Guilford (Tirtani, 2010, hlm. 31), yaitu: 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Interval Reliabilitas 
r ≤ 0,20 Sangat Rendah (SR) 

0,20 < r ≤ 0,40 Rendah (RD) 
0,40 < r ≤ 0,60 Sedang (SD) 
0,60 < r ≤ 0,80 Tinggi (TG) 
0,80 < r ≤ 1,00 Sangat Tinggi (ST) 

 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 16.0, 

koefisien reliabilitas tes adalah 0,737 yang berarti tingkat keajegan/konsistensi 

instrumen tesnya tinggi, sehingga instrumen tesnya dapat dipercaya 
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penggunaanya. 

3. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu dalam bentuk indeks.Indeks kesukaran adalah 

suatu bilangan yang menyatakan derajat kesukaran suatu butir soal. Bilangan 

tersebut adalah bilangan real pada interval (kontinu) mulai dari 0,00 sampai 

dengan I,00. Soal dengan indeks kesukaran mendekati 0,00 berarti butir soal 

tersebut terlalu sukar, sebaliknya soal dengan indeks kesukaran mendekati 1,00 

berarti soal tersebut makin mudah (Suherman,2003 dalam Yulia 2012, hlm. 34).  

Indeks kesukaran dari tiap butir soal dicari dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

�� =
�̅

���
 

Keterangan: 

IK = Indeks Kesukaran 

	� = Rata-rata skor tiap soal 

SMI = Skor Maksimun ideal 

Hasil perhitungan indeks kesukaran, kemudian diinterpretasikan dengan 

kriteria seperti yang diungkapkan oleh Suherman (2003 dalam Yulia 2012, hlm. 

34) seperti tercantum dalam Tabel 3.7 berikut: 

Table 3.7 
Kriteria Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran interpretasi 
IK = 0,00 Soal Terlalu Sukar 
0,00 < IK ≤ 0,30 Soal Sukar 
0,30 < IK ≤ 0,70 Soal Sedang 
0,70 < IK < 1,00 Soal Mudah 
IK = 1,00 Soal Terlalu Mudah 

 

Dengan bantuan program Microsoft Excel 2010,diperoleh hasil perhitungan 

indeks kesukaran tiap butir soal pemahaman konsep pecahan yang disajikan pada 

Tabel 3.8 berikut ini : 
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Tabel 3.8 
Indeks Kesukaran Tiap Butir Soal 

No. Soal Indeks Kesukaran Keterangan 
1 0,61 Sedang 
2 0,42 Sedang 
3 0,30 Sukar 
4 0,30 Sukar 
5 0,40 Sedang 

 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan 

antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang kurang 

menguasai materi yang ditanyakan Depdiknas(2008, Sugiarti 2012:40). 

Untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk uraian adalah dengan 

menggunakan rumus berikut ini: 

����	������� = 	
����	�� !�"!�	�#�$ − ����	�� !�"!�	��%�ℎ

��!�	���$'�(�	$!� 
 

Adapun interpretasi  kriteria daya pembeda seperti yang diungkapkan 

Suherman (2003, Yulia, hlm. 33), pada table 3.9 berikut ini: 

Table 3.9 
Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda Interpretasi 
DP ≤ 0,00 Soal sangat jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 Soal jelek 
0,20 < DP ≤ 0,40 Soal cukup 
0,40 < DP ≤ 0,70 Soal baik 
0,70 < DP ≤ 1,00 Soal sangat baik 

 
Berikut hasil perhitungan daya pembeda tiap butir soal tes pemahaman 

konsep pecahandengan bantuan software Microsoft Excel 2010. 
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Tabel 3.10 

Daya Pembeda Tiap Butir Soal 

No. Soal Daya Pembeda Keterangan 
1 0,56 Soal baik 
2 0,31 Soal cukup 
3 0,30 Soal cukup 
4 0,60 Soal baik 
5 0,60 Soal baik 

Adapun rekapitulasi hasil uji coba yang diperoleh disajikan pada Tabel 3.11 

berikut: 

Table 3.11 
Rekapitulasi Analisis Butir Soal 

Reliabilitas : 0,737(Derajat reliabilitas tinggi) 

Butir 
Soal 

Validitas Butir Soal Daya Pembeda Indeks Kesukaran 
koefisien interpretasi koefisien Interpretasi Koefisien Interpretasi 

1 0,678 Valid 0,56 Soal baik 0,61 Sedang 
2 0,585 Valid 0,31 Soal cukup 0,42 Sedang 
3 0,414 Valid 0,30 Soal cukup 0,30 Sukar 
4 0,607 Valid 0,60 Soal baik 0,30 Sukar 
5 0,747 Valid 0,60 Soal baik 0,40 Sedang 

 
G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang dilakukan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian.Menurut Arikunto, (2006, 

hlm. 149) teknik  pengumpulan data dalam penelitian secara garis besar dibedakan 

menjadi dua yaitu tes dan non tes. 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pemberian tes dan 

observasi.Pemberian tes berupa pretes digunakan untuk mengetahui pemahaman 

konsep pecahan siswa sebelum dilakukan treatment dan pemberian tes berupa 

postes untuk mengetahui pemahaman konsep pecahan setelah diberikan treatment 

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Adapun lembar observasi proses pembelajaran digunakan untuk mengetahui 

proses pembelajaran berbasis concept-rich instruction yang dilakukan di kelas 

eksperimen.  
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H. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan 

yaitu persiapan, tabulasi dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian 

yang dilakukan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan 

Dalam tahap persiapan, langkah yang dilakukan adalah: 

a. Mengecek nama dan identitas pengisi. 

b. Mengecek kelengkapan data. 

c. Mengecek macam isian data 

2. Tabulasi 

 Kegiatan pada langkah tabulasi ini, antara lain: pemberikan skor terhadap 

hasil tes yang diberikan kepada siswa, serta mentabulasikan setiap data yang 

berhasil dikumpulkan ke dalam tabel.  

 

3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian ekperimen.Pada langkah 

analisis statistik penelitian ini yaitu menggunakan uji statistik komparasi, yaitu 

Uji t dua variabel bebas. Analisis komparasi (Uji t) digunakan untuk melihat  

perbedaan antara dua variabel bebas.Dalam hal ini, langkah-langkah yang 

dilakukan adalah terhadap skor hasil pretes dan postes. 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum hasil pretes 

dan postes pada masing-masing kelas.Pengolahan data pada analisis deskriptif ini 

dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel 2010 dan SPSS 16.0. Proses 

pengolahan data menggunakan Microsoft Excel 2010dan SPSS 16.0 ini dilakukan 

untuk mengetahui data deskriptif skor hasil pretes dan postes setiap kelas guna 

mempermudah pada proses uji hipotesis. 

Berikut interval kategori menurut Cece Rahmat dan Solehudin (Suryani, 

2011, hlm.45) yang digunakan pada proses pengolahan data: 
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Tabel 3.12 
Interval Kategori 

No. Interval Kategori  
1. X ≥ 	�ideal + 1,5 Sideal Sangat Tinggi 
2. 	�ideal + 0,5 Sideal ≤ X <	�ideal + 1,5 Sideal Tinggi 
3. 	�ideal - 0,5 Sideal ≤ X <	�ideal + 0,5 Sideal Sedang 
4. 	�ideal - 1,5 Sideal ≤ X <	�ideal - 0,5 Sideal Rendah  
5. X <	�ideal - 1,5 Sideal Sangat Rendah 

Penjelasan:   

	�ideal = 
)
�
 Xideal 

Sideal = 
)
*
	�ideal 

 

b. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data atau skor hasil pretes 

maupun postes berdistribusi normal atau tidak.Data akan dianalisi menggunakan 

statistik parametrik jika data tersebut berdistribusi normal dan menggunakan 

statistik non parametrik jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal. Pada 

penelitian ini, uji normalitas data dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.0.  

Uji normalitas data pada penelitian ini dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnovdilihat signifikansi datanya. “Dengan kriteria pengujian, jika signifikansi 

> 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika signifikansi <  0,05, maka 

data tidak terdistribusi secara normal” (Priyatno, 2009, hlm.  40). 

c. Uji Homogenitas Data 

  Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari varians yang sama atau berbeda bagi data yang berdistribusi 

normal, sedangkan data yang tidak berdistribusi normal tidak dilakukan uji 

homogenitas.Dalam uji homogenitas ini digunakan Levene Statisticdengan 

bantuan program SPSS 16.00 kriterianya adalah signifikansi untuk uji dua sisi. 

Jika hasil perhitungan yaitu nilai ρ atau sig. (2-tailed) > 0,05 berarti data 

homogen. 

d. Uji perbedaan dua rata-rata (uji komparasi) 

Uji perbedaan dua rata-rata atau uji komparasi ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata skor tes pemahaman konsep pecahan 
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siswa yang belajar dengan pembelajaran berbasis concept-rich instruction dengan 

siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional.Jika sebaran data tidak 

normal, uji statistik yang digunakan adalah uji non parametrik  dengan model Two 

Independent Samples Tests. Two Independent Samples Tests digunakan untuk 

mengetahuiada tidaknya perbedaan antara dua kelompok data yang independen 

dan tidak mensyaratkan data berdistribusi normal.Adapun uji yang digunakan 

yaitu menggunakan uji Mann Whitney U (Priyatno, 2009, hlm. 191). 

e. Data Hasil Observasi 

Lembar observasi pada penelitian ini adalah lembar observasi tahapan 

proses pembelajaran berbasis concept-rich instruction. Lembar observasi ini diisi 

oleh observer yaitu mahasiswa.Observasi dilakukan dengan mengamati setiap 

kegiatan sesuai dengan tahapan pembelajaran berbasis concept-rich instruction. 

f. Analisis N-Gain 

 Karena peneliti ingin mengetahui peningkatan pemahaman konsep pecahan 

maka digunakan gain ternormalisasi (N-Gain) atau indeks gain. Perhitungan N-

gain diperoleh dari skor pretes dan postes masing-masing kelas eksperimen dan 

kelas control untuk selanjutnya dilakukan uji normalitas, uji homogenitas dan t-tes 

. Peningkatan kompetensi yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran 

dihitung dengan rumus gain factor (N-Gain) dengan rumus menurut Meltzer 

(Tirtani, 2010, hlm. 14) sebagai berikut: 

+ − ,�'� =
��!�	�!$#�$ − ��!�	���#�$

��!�	���$'�� 	���� − ��!�	���#�$
 

 Dengan interpretasi N-Gain menurut Hake (Tirtani, 2010, hlm. 39) disajikan 

pada Tabel 3.12 berikut ini : 

Tabel 3.13 
Klasifikasi Interpretasi N-Gain 

Besar Presentase Interpretasi 
G > 0,7 Tinggi 

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 
g ≤ 0,3 Rendah 

 


