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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan penalaran matematis dan self concept siswa melalui model 

pembelajaran concept attainment. Karena kondisi sekolah yang tidak 

memungkinkan untuk mengambil sampel secara acak, maka penelitian ini 

berbentuk kuasi eksperimen dengan mengambil dua kelas yang akan dijadikan 

sampel penelitian. Kelas pertama sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan 

model pembelajaran concept attainment dan kelas kedua sebagai kelas kontrol 

yang diberikan model pembelajaran konvensional. Setiap kelas tersebut diberikan 

materi dan tes yang sama.  

Sebelum diberikan perlakuan kedua kelas tersebut diberi soal yang 

berkaitan dengan kemampuan penalaran matematis untuk mengukur kemampuan 

awal siswa. Setelah perlakuan, diberikan tes akhir untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan penalaran matematis dan self concept  siswa. Maka dari itu, desain 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

O       X       O                 (Ruseffendi, 2005 : 53 ) 

...................... 

O                O 

Keterangan: 

O : Tes kemampuan penalaran matematis siswa 

X : Model Pembelajaran Concept Attainment 

 

B. Variabel Penelitian 

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pembelajaran matematika 

di kelas VIII SMP dengan model pembelajaran concept attainment umtuk 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan self concept siswa. Maka dari 

itu, penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat yaitu model 
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pembelajaran concept attainment sebagai variabel bebas dan kemampuan 

penalaran matematis siswa sebagai variabel terikat. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII pada SMP 

Negeri 1 Tarogong Kaler Garut. Karena peneliti  tidak mungkin memilih sampel 

secara acak, maka peneliti memilih kelas yang sudah ada dengan pertimbangan 

kelas VIII pada sekolah tersebut tidak memiliki kelas unggulan sehingga 

diasumsikan setiap kelas memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda. Selain 

itu, pendistribusian siswa di sekolah tersebut dilakukan secara merata berdasarkan 

nilai ujian nasional. Oleh karena itu pengambilan sampel dilakukan dengan 

purposive sampling. Adapun sampel penelitian yang dipilih sebanyak dua kelas 

yaitu kelas eksperimen yang memperoleh model pembelajaran concept attainment 

dan kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran konvensional. Kedua kelas 

tersebut memiliki jumlah siswa yang sama yaitu 38 siswa. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data dari hasil penelitian ini, maka digunakan 

beberapa instrumen yaitu, perangkat pembelajaran, seperangkat tes uraian untuk 

mengukur kemampuan penalaran matematis siswa dan angket untuk mengetahui 

self concept  siswa terhadap pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran concept attainment.  

 

1. Perangkat Pembelajaran 

a. Silabus 

Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, yang bertujuan agar peneliti memiliki acuan yang jelas 

dalam melakukan penelitian dan instrumen yang digunakan sesuai dengan 

standar kompetensi yang harus dicapai. Pada silabus matematika memuat 

identitas sekolah, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 
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penilaian (meliputi teknik, bentuk, dan contoh instrumen), alokasi waktu, dan 

alat serta sumber belajar. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) membantu peneliti dalam 

memberikan panduan selama pembelajaran agar tetap terlaksana dengan baik 

dan sistematis. Pada RPP memuat identitas sekolah, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. 

Metode/model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alat dan sumber belajar, 

serta penilaian. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun memuat 

indikator yang mengukur penguasaan siswa terhadap materi kubus, balok, 

prisma tegak, dan limas. Metode dan kegiatan pembelajaran disesuaikan 

dengan model pembelajaran concept attainment untuk kelas eksperimen, 

sedangkan untuk kelas kontrol disesuaikan dengan pembelajaran 

konvensional yang biasa dilaksanakan di sekolah tersebut. 

c. Bahan Ajar 

Bahan ajar yang digunakan disesuaikan dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. Untuk kelas eksperimen menggunakan bahan ajar dengan 

model pembelajaran concept attainment, sedangkan untuk kelas kontrol 

menggunakan bahan ajar tanpa model pembelajaran concept attainment. 

Bahan ajar tersebut disajikan dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

disusun berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran, serta berdasarkan 

pertimbangan dosen. 

 

2. Tes Kemampuan penalaran Matematis 

Tes kemampuan matematis berupa tes uraian yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan penalaran matematis siswa. Tes ini disusun berdasarkan 

indikator penalaran matematis yaitu menyusun dan mengkaji konjektur, 

memperkirakan jawaban dan proses solusi, analogi, dan generalisasi. Sebelum 

menyusun tes uraian ini, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal yang terdiri dari 
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identitas sekolah, aspek penalaran matematis, indikator, nomor soal, soal, dan 

kunci jawaban 

Sebelum diteskan kepada subjek penelitian, tes tersebut diukur validitas 

muka berupa kejelasan bahasa atau gambar dan validitas isi berupa keterkaitan 

materi pokok yang akan diberikan dengan tujuan yang ingin dicapai serta aspek 

kemampuan yang akan diukur. Kedua validitas tersebut, diuji oleh para ahli dalam 

hal ini dosen pembimbing. 

Adapun kriteria pemberian skornya berpedoman pada indikator dalam 

tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Pedoman Penskoran Kemampuan Penalaran Matematis 

Indikator Respon Skor 

Analogi  Tidak menjawab/ menjawab tidak sesuai dengan 

pertanyaan/ tidak ada yang benar 

0 

Hanya menjawab sebagian yang benar 1 

Menjawab hampir semua benar dari pertanyaan 2 

Menjawab dengan mengikuti argumen logis, dan 

menarik kesimpulan logis, serta dijawab dengan 

lengkap, jelas, dan benar 

3 

Menyusun dan 

mengkaji 

konjektur 

Tidak menjawab/ menjawab tidak sesuai dengan 

pertanyaan/ tidak ada yang benar 

0 

Hanya menjawab sebagian yang benar 1 

Menjawab hampir semua benar dari pertanyaan 2 

Menjawab dengan mengikuti argumen logis, dan 

menarik kesimpulan logis, serta dijawab dengan 

lengkap, jelas, dan benar 

3 

Memperkirakan 

Jawaban dan 

Proses Solusi 

Tidak menjawab/ menjawab tidak sesuai dengan 

pertanyaan/ tidak ada yang benar 

0 

Hanya menjawab sebagian yang benar 1 

Menjawab hampir semua benar dari pertanyaan 2 

Menjawab dengan mengikuti argumen logis, dan 

menarik kesimpulan logis, serta dijawab dengan 

lengkap, jelas, dan benar 

3 

Generalisasi Tidak menjawab/ menjawab tidak sesuai dengan 

pertanyaan/ tidak ada yang benar 

0 

Hanya menjawab sebagian yang benar 1 

Menjawab hampir semua benar dari pertanyaan 2 
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Menjawab dengan mengikuti argumen logis, dan 

menarik kesimpulan logis, serta dijawab dengan 

lengkap, jelas, dan benar 

3 

 

Langkah selanjutnya, yaitu uji coba instrumen yang dilakukan kepada 

siswa kelas IX di SMP Negeri 2 Tarogong Kidul Garut. Tujuan uji coba ini untuk 

mengetahui apakah instrumen yang digunakan memenuhi kriteria sebagai alat 

ukur yang baik atau tidak. Kriteria yang dimaksud adalah validitas, reliabilitas, 

daya pembeda, dan tingkat kesukaran. 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. (Arikunto dalam 

Sundayana, 2010:60). 

Validitas instrumen terdiri dari validitas eksternal dan internal. Sugiyono 

(2010) menyebutkan bahwa validitas eksternal diuji dengan cara membandingkan 

antara kriteria yang ada pada suatu intrumen dengan fakta-fakta empiris yang 

terjadi di lapangan. Sedangkan validitas internal harus memenuhi validitas 

konstruk dan validitas isi.  

Langkah-langkah pengujian validitas soal dalam Sundayana ( 2010 :61) 

adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai validitas butir soal dengan rumus pearson / product 

moment, yaitu: 

rxy = 








2222 )(()((

))((

YYnXXn

YXXYn

  

 

Keterangan: 

rxy  = koefisien kolerasi 

Xi  = jumlah item butir soal 
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Yi  = jumlah skor total tiap soal 

n   = jumlah responden 

Adapun kriteria validitas butir soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Interpretasi Validitas Butir Soal 

Validitas Interpretasi 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 1,00   Validitas sangat tinggi ( sangat baik) 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Validitas tinggi (baik) 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Validitas sedang (cukup) 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40   Validitas rendah (kurang) 

0,00 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,20   Validitas sangat rendah 

𝑟𝑥𝑦 < 0,00   Tidak valid 

 

2) Melakukan perhitungan uji t dengan rumus 

thitung = 
21

2

r

nr





  

 

Keterangan: r = koefisien korelasi hasil hitung 

n = jumlah responden  

3) Mencari ttabel dengan  = 0,05 dengan derajat kebebasan (dk = n – 2) 

4) Menentukan kesimpulan 

Hasil perhitungan validitas untuk kemampuan penalaran matematis dengan 

menggunakan software SPSS 18 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Interpretasi Uji Validasi Tes Penalaran Matematis 

Nomor 

Soal 

Korelasi Interpretasi thitung ttabel Signifikansi 

1 0,520 Sedang 3,756 2,021 Signifikan 

2 0,770 Tinggi 7,440 2,021 Signifikan 

3 0,772 Tinggi 7,487 2,021 Signifikan 

4 0,634 Sedang 5,060 2,021 Signifikan 

5 0,666 Sedang 5,509 2,021 Signifikan 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tiga soal yaitu no 1, 4, dan 5 

mempunyai validitas sedang, dan dua soal yaitu no 2 dan 3 mempunyai 
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validitas tinggi. Sementara untuk tingkat signifikansi terlihat bahwa semua 

soal signifikan. 

b. Reliabilitas 

Sundayana (2010: 70) mengemukakan bahwa reliabilitas penelitian 

adalah suatu alat yang memberikan hasil yang tetap sama (konsisten, ajeg). 

Hasil pengukuran harus tetap sama (relatif sama) jika pengukurannya 

diberikan pada subjek yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang 

berbeda, waktu yang berlainan, dan tempat yang berbeda pula. Analisis 

reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yang teknik non belah dua (non 

split-half technique) dan teknik belah dua (split-half technique). Untuk 

menentukan reliabilitas instrumen dengan menggunakan Cronbach’s Alpha 

() dalam Sundayana ( 2010: 70) adalah sebagai berikut: 




























2

2

11 1
1 St

Si

n

n
r

  

 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

Si2  = jumlah varians item 

n  = banyak butir soal valid 

St2  = varians total 

Adapun kriteria untuk menafsirkan koefisien realibilitas menurut 

Guilford (dalam Sundayana, 2010 : 71), yaitu: 

Tabel 3.4 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas ( r ) Interpretasi 

0,00  <  r  <  0,20 Sangat rendah 

0,20  <  r  <  0,40 Rendah 

0,40  <  r  <  0,60 Sedang/cukup 

0,60  <  r  <  0,80 Tinggi 

0,80  <  r  <  1,00 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas butir soal secara keseluruhan 

dengan menggunakan software SPSS 18 diperoleh nilai reliabilitas sebesar 
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0,691 untuk tes kemampuan penalaran matematis, sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa instrumen yang dipakai mempunyai reliabilitas 

tinggi.  

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu soal untuk dapat 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

yang berkemampuan rendah. 

Menurut Karnoto (dalam Sundayana, 2010: 77), daya pembeda soal 

tipe uraian dihitung dengan rumus: 

DP = 
IA

SBSA 
   

Keterangan:     

DP = daya pembeda 

SB = jumlah skor kelompok bawah 

SA = jumlah skor kelompok atas 

IA = jumlah skor ideal kelompok atas 

Adapun klarifikasi interpretasi daya pembeda butir soal dalam 

Sundayana ( 2010: 78), yaitu: 

Tabel 3.5 

Interpretasi Daya Pembeda 

Daya Pembeda Interpretasi 

DP < 0,01 Sangat jelek 

0,00 < DP < 0,20 Jelek 

0,20 < DP < 0,40 Cukup 

0,40 < DP < 0,70 Baik 

0,70 < DP < 1,00   Sangat Baik 

 

Hasil daya pembeda untuk instrumen soal uraian kemampuan 

penalaran  matematis yang dihitung dengan menggunakan program microsoft 

Exel 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.6 

Interpretasi Daya Pembeda Tes Penalaran Matematis 

Nomor Soal Daya Pembeda Interpretasi 

1 0,455 Baik 

2 0,727 Sangat Baik 

3 0,727 Sangat Baik 

4 0,303 Cukup 

5 0,394 Cukup 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dua soal yaitu soal no 2 dan 3 

memiliki daya pembeda sangat baik, satu soal yaitu no 1 memiliki daya 

pembeda baik, dan dua soal yaitu no 4 dan 5 memiliki daya pembeda cukup. 

d. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah keberadaan suatu butir soal apakah butir 

soal  itu sukar, sedang, atau mudah. Munurut Karnoto (dalam sundayana, 

2010 : 77) menentukan tingkat kesukaran butir soal uraian adalah sebagai 

berikut: 

TK = 
IBIA

SBSA




    

Keterangan :   

TK = tingkat kesukaran 

SA = jumlah skor kelompok atas 

SB = jumlah skor kelompok bawah 

IA = jumlah skor ideal kelompok atas 

IB = jumlah skor ideal kelompok bawah 

Adapun klarifikasi interpretasi tingkat kesukaran butir soal dalam 

Sundayana ( 2010: 78), yaitu: 

Tabel 3.7 

Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Interpretasi 

TK = 0,00 terlalu sukar 

0,00 TK < 0,30 Sukar 

0,30 TK < 0,70 Sedang/cukup 

0,70 TK < 1,00 Mudah 
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TK = 1,00 Terlalu mudah 

Hasil tingkat kesukaran untuk instrumen soal uraian kemampuan 

penalaran matematis yang dihitung dengan menggunakan program microsoft 

Exel 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.8 

Interpretasi Tingkat Kesukaran Tes Penalaran Matematis 

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Interpretasi 

1 0,379 Sedang 

2 0,636 Sedang 

3 0,456 Sedang 

4 0,333 Sedang 

5 0,561 Sedang 

  

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa semua soal memiliki 

tingkat kesukaran sedang. 

e. Analisis dan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dilihat kesimpulannya pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.9 

Kesimpulan Hasil Analisis Uji Coba Instrumen Kemampuan Penalaran 

Matematis 

No 

Soal 

Validitas Reliabilitas Daya 

Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 

Kesimpulan 

1 Signifikan  

 

Tinggi 

Baik Sedang Dipakai 

2 Signifikan Sangat Baik Sedang Dipakai 

3 Signifikan Sangat Baik Sedang Dipakai 

4 Signifikan Cukup Sedang Dipakai 

5 Signifikan Cukup Sedang Dipakai 

 

Berdasarkan tabel di atas, semua soal pada instrumen penelitian dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa. 

 

3. Skala Self Concept Siswa 

Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala self 

concept yang diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada akhir 



41 
 

Tina Sri Sumartini, 2014 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT ATTAINMENT UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS DAN SELF CONCEPT SISWA SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

penelitian. Skala self concept yang digunakan berupa angket yang terdiri dari 14 

pernyataan positif dan 11 pernyataan negatif untuk mengetahui self concept siswa 

terhadap pembelajaran matematika. Skala self concept pada penelitian ini 

difokuskan pada tiga dimensi yaitu: pengetahuan, harapan, dan penilaian. 

Sebelum digunakan sebagai instrumen, angket self concept diukur 

terlebih dahulu validitas isinya dengan menyusun kisi-kisi yang berisi tentang 

sikap yang akan diukur, menyusun butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi yang 

telah dibuat, kemudian diuji kelayakannya oleh pakar. Untuk validitas isi angket 

self concept yang akan digunakan dalam penelitian ini, validasi telah diberikan 

oleh dosen pembimbing yang dalam hal ini sebagai pakar dalam bidang evaluasi 

pendidikan matematika 

Untuk validitas butir angket self concept dilakukan dengan menyeleksi 

butir-butir skala sikap, kemudian diberikan skor pada tiap item. Skala yang 

digunakan adalah skala Likert. Dalam skala ini akan digunakan empat skala sikap 

yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju 

(STS).  

Untuk validitas butir angket self concept dihitung dengan menggunakan 

software SPSS 18 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.10 

Hasil Validitas Butir Angket Self Concept 

No 

Angket 

Koefisien 

Korelasi ( r ) 
thitung ttabel  Keterangan 

1 0,317 1,530 2,021 Signifikan 

2 0,604 4,216 2,021 Signifikan 

3 0,341 2,255 2,021 Signifikan 

4 0,571 2,684 2,021 Signifikan 

5 0,546 3,562 2,021 Signifikan 

6 0,467 2,295 2,021 Signifikan 

7 0,651 4,179 2,021 Signifikan 

8 0,419 2,784 2,021 Signifikan 

9 0,585 4,704 2,021 Signifikan 

10 0,222 1,109 2,021 Tidak  signifikan 

11 0,379 1,796 2,021 Signifikan 

12 0,103 0,900 2,021 Tidak Signifikan 
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13 0,748 6,187 2,021 Signifikan 

14 0,555 3,566 2,021 Signifikan 

15 0,532 3,186 2,021 Signifikan 

16 0,415 3,163 2,021 Signifikan 

17 0,565 3,856 2,021 Signifikan 

18 0,651 4,395 2,021 Signifikan 

19 0,584 4,635 2,021 Signifikan 

20 0,678 5,877 2,021 Signifikan 

21 0,688 5,470 2,021 Signifikan 

22 0,642 6,313 2,021 Signifikan 

23 0,432 3,535 2,021 Signifikan 

24 0,664 4,330 2,021 Signifikan 

25 0,354 3,136 2,021 Signifikan 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat dua pernyataan yang 

tidak signifikan yaitu no 10 dan 12, namun kedua pernyataan tersebut tetap 

dipakai dengan melakukan revisi pada pernyataan berdasarkan bimbingan para 

ahli yang dalam hal ini adalah dosen pembimbing. 

Untuk reliabilitas angket self concept juga dihitung dengan menggunakan 

software SPSS 18 dan diperoleh hasil bahwa butir pernyataan angket self concept 

memiliki reliabilitas sebesar 0,890, sehingga dapat diinterpretasikan pernyataan 

angket self concept memiliki reliabilitas sangat tinggi. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam empat tahap yaitu: tahap persiapan, 

penelitian, pengolahan data, dan pembuatan laporan. 

1. Tahap persiapan yang terdiri dari: 

a. Melakukan kajian teoritis tentang kemampuan penalaran matematis, self 

concept, dan model pembelajaran concept attainment. 

b. Mengembangkan perangkat pembelajaran  

c. Menyusun instrumen tes untuk mengukur kemampuan penalaran 

matematis dan penskorannya 

d. Menyusun angket self concept  
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e. Uji coba instrumen penelitian 

f. Melakukan analisis hasil uji coba instrumen penelitian 

2. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari: 

a. Melakukan pretes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

b. Melakukan proses pembelajaran pada kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran concept attainment dan kelas kontrol dengan model 

pembelajaran konvensional 

c. Melakukan postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

d. Pengisian angket self concept 

3. Tahap pengolahan data, yaitu mengolah dan menganalisis hasil penelitian 

4. Tahap pembuatan laporan, dimana peneliti menuliskan hasil dari penelitian 

 

F. Teknik Analisis Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu, dengan memberikan tes yang berupa pretes dan postes, serta pengisian 

angket self concept. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan ke dalam jenis 

data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pengerjaan 

siswa yaitu skor hasil pretes dan postes, sedangkan data kualitatif diperoeh dari 

skor hasil pengisian angket self concept. Kedua data tersebut kemudian diolah 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data  kuantitatif pada penelitian ini, dilakukan dengan 

beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Menguji normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak. Adapun rumusan hipotesis uji 

normalitas adalah:: 

Ho : Skor (pretes/postes) kemampuan penalaran matematis berdistribusi 

normal 

Ha :Skor (pretes/postes) kemampuan penalaran matematis tidak berdistribusi 

normal 
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Karena jumlah data dalam penelitian ini kurang dari 50, maka uji 

normalitas yang dilakukan adalah dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk 

dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:  

i. Jika nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05 maka Ho 

diterima 

ii. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka Ho diterima 

b. Menguji dan menganalisis data hasil pretes dengan uji Mann Whitney 

Uji ini digunakan karena data hasil pretes tidak berdistribusi normal 

dan digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rataan skor 

pretes kemampuan penalaran matematis siswa di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

c. Menguji homogenitas varians 

Uji homogenitas varians digunakan karena data postes bedistribusi 

normal dan digunakan untuk menguji sama tidaknya varians skor postes dari 

kedua kelompok (eksperimen dan kontrol) untuk kemampuan penalaran  

matematis siswa. Adapun hipotesis pengujian homogenitas varians adalah 

sebagai berikut: 

Ho : varians skor postes kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen 

Ha : varians skor postes kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen 

Uji homogenitas dilakukan dengan uji F atau Lavene’s test dengan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

i. Jika nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05 maka Ho 

diterima 

ii. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka Ho diterima 

d. Menguji dan menganalisis data hasil postes dengan uji kesamaan dua rerata 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah rerata kemampuan 

penalaran matematis siswa yang mendapat model pembelajaran concept 

attainment lebih baik daripada pembelajaran konvensional.  

e. Peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran dihitung dengan menggunakan rumus gain ternormalisasi oleh 

Hake (1999), yaitu: 
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𝑔 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
 

Hasil perhitungan skor gain ternormalisasi dapat diinterpretasikan 

dalam tiga kategori, yaitu: 

Tabel 3.11 

Interpretasi N-Gain 

Besarnya N-Gain (g) Interpretasi 

𝑔 ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ 𝑔 < 0,7 Sedang 

𝑔 < 0,3 Rendah 

 

Secara ringkas langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data 

dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 
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Bagan 3.1 

Alur Analisis Data Kuantitatif 

 

 

Data preses. postes, dan N-Gain 

Uji Normalitas 

Uji Shapiro-Wilk  

(n < 50 siswa) 

Uji Homogenitas 

varians dari dua 

kelompok 

Uji Mann 

Whitney 

Homogen Uji t’ 

Uji t 

Kesimpulan 

Berdistribusi 

Normal 

ya 
tidak 

ya 

tidak 
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2. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari angket self concept. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada tiap pernyataan. Untuk pernyataan positif diberi skor jika 

SS=4, S=3, TS=2, STS=1 dan untuk pernyataan negatif diberi skor jika SS=1, 

S=2, TS=3, STS=4 

b. Pembuatan Interpretasi angket self concept. Dalam Sundayana (2010: 11) 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Menentukan skor maksimum (Smaks) = banyak butir angket x banyak 

responden x skor maksimum 

2) Menentukan skor minimum (Smin) = banyak butir angket x banyak 

responden x skor minimun 

3) Menentukan rentang = Smaks - Smin 

4) Menentukan panjang kelas (p) = rentang / banyak kategori 

5) Menentukan skala tanggapan 

Tabel 3. 12 

Skala Tanggapan Self  Concept 

Skor Total Interpretasi 

Smin ≤ ST < Smin + p Sangat Jelek 

Smin + p ≤ ST < Smin + 2p Jelek 

Smin + 2p ≤ ST < Smin + 3p Cukup 

Smin + 3p ≤ ST < Smin + 4p Baik 

Smin + 4p ≤ ST < Smaks Sangat Baik 

 

c. Data dianalisis dan ditafsirkan berdasarkan interpretasi skala tanggapan untuk 

mengetahui kategori  self concept siswa. 

d. Menguji hipotesis dilakukan dengan uji nonparametrik (Siegel; 1986). 

Adapun rumusan hipotesis uji perbedaan skor self concept siswa adalah: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan self concept siswa yang mendapat model 

pembelajaran concept attainment dengan siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional 
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Ha : Self concept siswa yang mendapat model pembelajaran concept 

attainment lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional 

Dengan menggunakan uji Mann Whitney-U dengan taraf signifikansi 

0,05, maka kriteria pengambilan keputusannya adalah: 

i. Jika nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05, maka Ho 

diterima 

ii. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka Ho ditolak 

 

G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan penelitian, dimulai dari pembuatan proposal, 

melaksanakan seminar proposal untuk memperoleh koreksi dan masukan dari 

dosen pembimbing tesis, menyusun instrumen penelitian. Instrumen yang telah 

divalidasi kemudian diujicobakan kepada siswa kelas IX SMP Negeri 2 Tarogong 

Kidul Garut. Selanjutnya melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Tarogong Kaler 

dengan kelas VIII F sebagai kelas eksperimen yang mendapat pembelajaran 

concept attainment dan VIII E sebagai kelas kontrol yang mendapat 

pembelajaran konvensional. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Secara garis besar, pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tiga tahap, 

yaitu:  

a. Pemberian pretes di awal pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

dan jam pelajaran matematika yang telah ditentukan. Jam pelajaran 

matematika 4 x 40 menit setiap minggu. Pembelajaran dilakukan sebanyak 8 

pertemuan yang dilaksanakan pada hari rabu dan sabtu pukul 7.00 – 09.40. 

c. Pemberian postes di akhir pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan memberikan tes soal kemampuan penalaran matematis dan 

angket self concept. 
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3. Tahap Penyusunan 

Pada tahap ini, peneliti menuliskan laporan penelitian dengan bimbingan 

dosen pembimbing. 

 

Untuk lebih jelasnya prosedur penelitian disajikan pada bagan berikut: 
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Bagan 3. 2 

Alur Kegiatan Penelitian 

Pembuatan Proposal Penelitian 

Seminar Proposal 

Perbaikan Proposal 

Penyusunan Instrumen 

Uji Coba Instrumen 

Analisis Uji Coba Instrumen 

Perbaikan Instrumen Berdasarkan Hasil 

Analisis Uji Coba  

Pretes 

Pembelajaran  

Konvensional 

Postes 

Pengisian Angket Self Concept 

Analisis Data 

Penulisan Laporan Penelitian 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pembelajaran model 

Concept Attainment 


