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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Dalam latar belakang masalah telah diuraikan bahwa  pembelajaran 

kooperatif dengan teknik TPS diduga dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis. Dengan kata lain, terdapat hubungan 

sebab akibat antara pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS dengan 

peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis. 

Karena penelitian ini untuk melihat hubungan sebab akibat antara 

pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS dengan peningkatan kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis siswa SMP, maka metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

 

3.2  Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis yang mendapat pembelajaran koopertif 

dengan teknik TPS. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif dengan 

teknik TPS terhadap peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis siswa, diperlukan kelas lain yang menggunakan model pembelajaran 

lama atau yang biasa dilakukan sehari-hari sebagai pembanding. Sebagaimana 

diungkapkan Gulo (2002) bahwa dalam suatu penelitian eksperimen, khususnya 

penelitian yang ingin menyelidiki keefektifan penggunaan metode mengajar baru, 
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diperlukan kelas lain atau kelompok siswa yang menggunakan metode lama atau 

yang biasa dilakukan sebelumnya sebagai pembanding. Kelas pembanding ini 

disebut sebagai kelas kontrol. Hasil dari kelas kontrol ini akan menjadi 

pembanding dari kelas eksperimen untuk mengetahui apakah hasil kelas 

eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. 

Dalam penelitian ini terdapat dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kelas yang mendapat perlakuan pembelajaran kooperatif dengan teknik 

TPS disebut kelas eksperimen, dan kelas pembanding yang menggunakan 

pembelajaran yang biasa dilakukan sehari-hari atau pembelajaran konvensional 

disebut kelas kontrol.  

Untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis, pada kedua kelas tersebut dilakukan pretes dan postes. 

Pretes diberikan sebelum proses pembelajaran dalam penelitian ini dimulai, 

sedangkan postes setelah seluruh proses pembelajaran selesai.  

Penelitian ini adalah penelitian kuasi-eksperimen. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah desain yang melibatkan dua kelompok 

dengan pretes dan postes. Pengambilan kelompok tidak dilakukan secara acak. 

Desain ini disebut desain kelompok kontrol non-ekivalen (Ruseffendi, 2003), 

yang gambarnya adalah sebagai berikut: 

O          X         O 

----------------------  

O                      O 
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dengan:  O  =  pretes dan postes 

               X = kelas yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan 

pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini adalah studi eksperimen yang dilaksanakan di SMP Negeri 

14 Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa  kelas 

VIII SMPN 14 semester 1 tahun pelajaran 2009/2010. Sampel penelitiannya 

adalah  dua kelas VIII dari delapan kelas paralel yang ada. Pemilihan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling. Dari dua kelas tersebut, satu kelas 

merupakan kelas eksperimen dan satu kelas lainnya merupakan kelas kontrol. 

Jumlah siswa pada kelompok eksperimen 32 orang dan pada kelompok kontrol 32 

orang siswa, sehingga jumlah siswa pada kedua kelas sampel adalah 64 orang. 

Adapun alasan pemilihan sampel sebagai berikut. 

1. SMP Negeri 14 Bandar Lampung termasuk kategori sedang dalam perolehan 

nilai UN tahun pelajaran 2008/2009, sehingga memungkinkan adanya siswa 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Sehingga kondisi ini cocok untuk 

menerapkan pembelajaran kooperatif.  

2. Siswa kelas VIII sudah  satu tahun beradaptasi dengan lingkungan ataupun 

iklim belajar di SMP. 
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Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan di kelas eksperimen adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi 

yang akan dipelajari, dan tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa. Untuk 

memotivasi siswa, guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan 

kehidupan sehari-hari. 

2. Membentuk kelompok heterogen yang terdiri dari empat siswa 

berdasarkan nilai matematika semester sebelumya. Kelompok terdiri dari 

siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

3. Kepada setiap siswa, guru membagikan teks bacaan yang berupa Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) yang berisi tugas-tugas yang harus diselesaikan. 

4. Siswa melakukan tahap think, yaitu sebelum bekerjasama dan berdiskusi 

dengan kelompoknya, setiap siswa diberi kesempatan untuk membaca, 

memahami, memikirkan kemungkinan jawaban, dan membuat catatan 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas. 

5. Setelah tahap think selesai, maka dilanjutkan dengan tahap pair. Pada 

tahap ini siswa diminta untuk berpasangan dengan salah seorang teman 

dalam kelompoknya untuk mendiskusikan kemungkinan jawaban, atau 

hal-hal yang telah ditulis dalam catatan pada tahap think. 

6. Pada tahap square, kedua pasangan ini mendiskusikan tugas-tugas yang 

belum dapat diselesaikan atau hal-hal yang belum dipahami ketika diskusi 

dengan pasangan, dan menetapkan hasil akhir jawaban kelompoknya.  
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7. Setelah tahap think, pair, dan square selesai, diadakan diskusi kelas. 

Kelompok-kelompok dengan jawaban yang benar tetapi memiliki cara 

penyelesaian yang berbeda, atau jawaban yang salah, diberi kesempatan 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Siswa atau 

kelompok lain menanggapi atau mengemukakan pendapatnya. 

8. Kegiatan akhir pembelajaran adalah membuat refleksi dan kesimpulan 

atas materi yang dipelajari (feedback). Guru perlu memberikan feedback 

terhadap apa yang telah dilakukan oleh kelompok dan hasil kerja 

kelompok. Selain itu juga memperbaiki kesalahan-kesalahan atau 

kekurangan-kekurangan selama pembelajaran berlangsung. 

9. Selama kegiatan pembelajaran ini, guru berkeliling kelas untuk mengamati 

aktivitas siswa dan mengontrol jalannya diskusi. Jika ada kelompok yang 

mengalami kesulitan, guru melakukan intervensi dengan memberikan 

bantuan seperlunya.  

 

Langkah pembelajaran untuk kelas kontrol adalah seperti yang biasa 

dilakukan sehari-hari (pembelajaran konvensional). 
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3.4  Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel 

terikat. Adapun variabel bebas ialah perlakuan pembelajaran kooperatif dengan 

teknik TPS pada kelas eksperimen. Variabel terikat ialah  hasil belajar siswa yaitu 

kemampuan pemahaman dan  komunikasi matematis. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

1. Tes kemampuan pemahaman matematis 

2. Tes kemampuan komunikasi matematis 

3. Format observasi terhadap aktivitas siswa yang memperoleh pembelajaran 

kooperatif dengan teknik TPS. 

4. Angket untuk siswa yang memperoleh pembelajaran  kooperatif dengan 

teknik TPS. 

5. Angket untuk guru. 

 

3.5.1 Tes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis siswa. Tes yang digunakan berbentuk uraian, dengan maksud untuk 

melihat proses pengerjaan siswa agar dapat diketahui sejauhmana siswa mampu 

melakukan pemahaman dan komunikasi matematis. Tes terdiri dari lima butir soal 

untuk mengukur kemampuan pemahaman matematis, dan lima butir soal untuk 

mengukur kemampuan komunikasi matematis. 
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 Sebelum soal tes disusun,  kisi-kisi soal dibuat terlebih dahulu, dilanjutkan 

dengan menentukan kriteria penskoran yang akan digunakan untuk mengukur 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa. 

 Tes kemampuan pemahaman matematis siswa disusun sedemikian rupa 

sehingga siswa  menjawab sesuai dengan indikator kemampuan pemahaman 

matematis yang dimaksud yaitu menyajikan konsep dalam berbagai macam 

bentuk representasi matematika, memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu 

konsep, dan menerapkan konsep secara algoritma. 

 Tes kemampuan komunikasi matematis disusun sedemikian rupa sehingga 

siswa menjawab  sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis 

yang dimaksud yaitu kemampuan siswa dalam menyatakan suatu situasi dengan 

gambar, tabel atau grafik, kemampuan siswa dalam menjelaskan ide atau situasi 

dengan kata-kata sendiri, dan kemampuan siswa dalam menyatakan suatu situasi 

ke dalam bentuk model matematika. 

 Kriteria pemberian skor, baik untuk tes pemahaman maupun komunikasi, 

berpedoman pada Holistic Scoring Rubrics yang dikemukakan oleh Cai, Lane, 

dan Jakabcsin (Ansari, 2004) sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Kriteria Skor Kemampuan Pemahaman Matematis 

 
Skor Kriteria 

4 Menunjukkan kemampuan pemahaman: 

a. Penggunaan konsep dan prinsip terhadap soal matematika secara 
lengkap 

b. Penggunaan algoritma secara lengkap dan benar, dan melakukan 
perhitungan dengan benar 

3 Menunjukkan kemampuan pemahaman: 

a. Penggunaan konsep dan prinsip terhadap soal matematika hampir 
lengkap 

b. Penggunaan algoritma secara lengkap, namun mengandung 
sedikit kesalahan dalam perhitungan 

2 Menunjukkan kemampuan pemahaman: 

a. Penggunaan konsep dan prinsip terhadap soal mattematika kurang 
lengkap 

b. Penggunaan algoritma, namun mengandung perhitungan yang 
salah 

1 Menunjukkan kemampuan pemahaman: 

a. Penggunaan konsep dan prinsip terhadap soal matematika sangat 
terbatas 

b. Jawaban sebagian besar mengandung perhitungan yang salah 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada tidak menunjukkan pemahaman 
konsep dan prinsip terhadap soal matematika 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Skor Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

Skor Menulis 

(Written Text) 

Menggambar 

(Drawing) 

Ekspresi matematis 

(Mathematical Expression) 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada menunjukkan tidak memahami konsep 
sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

1 Hanya sedikit dari 
penjelasan yang 
benar 

Gambar, diagram, 
atau tabel yang dibuat 
hanya sedikit yang 
benar 

Hanya sedikit dari model 
matematika yang benar 

2 Penjelasan secara 
matematis masuk 
akal, namun 
hanya sebagian 
lengkap dan benar 

Membuat gambar, 
diagram, atau tabel 
namun kurang 
lengkap dan benar 

Membuat model 
matematika dengan benar 
dan melakukan 
perhitungan, namun ada 
sedikit kesalahan atau salah 
dalam mendapatkan solusi 

3 Penjelasan secara 
matematis masuk 
akal dan benar, 
meskipun tidak 
tersusun secara 
logis dan ada 
sedikit kesalahan 

Membuat gambar, 
diagram atau tabel 
dengan lengkap dan 
benar 

Membuat model 
matematika dengan benar, 
melakukan perhitungan, 
dan mendapatkan solusi 
secara lengkap dan benar 

4 Penjelasan secara 
matematis masuk 
akal, benar, dan 
tersusun secara 
logis 

  

 Skor maksimal: 4 Skor maksimal: 3 Skor maksimal: 3 

 

 Agar memenuhi syarat sebagai instrumen yang baik, soal tes diujicobakan 

terlebih dahulu kepada siswa lain yang tidak menjadi sampel penelitian. Hasil uji 

coba tersebut dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, 

dan daya pembeda. 
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3.5.1.1  Analisis Validitas 

Validitas merupakan tingkat keabsahan atau ketepatan suatu tes. Suatu 

instrumen dikatakan valid (absah atau sahih) bila instrumen itu mampu 

mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi (Suherman dan Kusumah, 1990). 

Validitas suatu instrumen hendaknya dilihat dari berbagai aspek. Dalam 

penelitian ini, analisis penelitian yang dilakukan meliputi validitas isi dan 

validitas butir soal.  

Validitas isi berkenaan dengan ketepatan materi yang dievaluasikan. 

Dengan kata lain, materi yang dipakai sebagai alat evaluasi merupakan sampel 

representatif dari pengetahuan yang harus dikuasai siswa (Suherman dan 

Kusumah, 1990). Validitas isi yang dinilai adalah kesesuaian antara butir soal 

dengan kisi-kisi soal, penggunaan bahasa atau gambar dalam soal, dan kebenaran 

materi atau konsep, kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing. 

Validitas butir soal digunakan untuk mengetahui dukungan suatu butir soal 

terhadap skor total. Dengan demikian, dari hasil perhitungan validitas ini dapat 

diselidiki lebih lanjut butir-butir soal yang mendukung dan yang tidak 

mendukung. Dukungan setiap butir soal dinyatakan  dalam bentuk korelasi, 

sehingga untuk mendapatkan validitas butir soal bisa digunakan rumus Product 

Moment Pearson, yaitu: 

  rxy = � ∑  ��.�� – 	∑ ��
���  	∑ ��
��� 
���
��� ∑ ���
��� �	∑ ��
��� ���� ∑ ��� � 	∑ ��
��� �
��� � 

,  

dengan: 
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rxy  = koefisien validitas, 

xi     = skor butir soal, 

yi     = skor total, 

n     = jumlah siswa.           

Hasil perhitungan koefisien korelasi diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi koefisien validitas yang dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Koefisien Validitas 

 

Besarnya rxy Klasifikasi 
0,80 < rxy ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi (sangat baik) 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Validitas tinggi (baik) 

0,40 < rxy  ≤ 0,60 Validitas sedang (cukup) 

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

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

            rxy ≤ 0,00 Tidak valid 

Sumber: (Suherman dan Kusumah, 1990). 

Kemudian untuk mengetahui apakah antara dua variabel, dalam hal ini 

adalah skor butir soal dan skor total, terdapat hubungan (dependen) atau tidak 

terdapat hubungan (independen), dilakukan tes siginifikan korelasi dengan uji-t. 

Hipotesis nol yang diuji adalah kedua variabel independen, sedangkan hipotesis 

alternatifnya adalah kedua variabel dependen. Uji-t yang digunakan yaitu:  

thitung = rxy � ���
�� ����  , Sudjana (2005),  

dengan: 

n = jumlah siswa, 

rxy = koefisien validitas, 
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Untuk taraf signifikan � = 0,05, H0 diterima jika –ttabel < thitung < ttabel, 

selain itu H0 ditolak. 

Hasil perhitungan dan interpretasi validitas butir soal tes kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 
Hasil Perhitungan dan Interpretasi Validitas Tes 

 

Jenis Tes 
No 

Soal 

Koefisien 
Korelasi 

(rxy) 

Interpretasi 
Koefisien 
Validitas 

thitung ttabel 
Kesimpu

lan 

Kemampuan 
Pemahaman 
Matematis 

1 0,740 Tinggi 6,026 1,697 Valid 
3 0,692 Tinggi 5,250 1,697 Valid 
5 0,750 Tinggi 6,210 1,697 Valid 
7 0,679 Tinggi 5,066 1,697 Valid 
9 0,678 Tinggi 5,052 1,697 Valid 

Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis 

2 0,751 Tinggi 6,229 1,697 Valid 
4 0,791 Tinggi 7,081 1,697 Valid 
6 0,841 Tinggi 8,514 1,697 Valid 

8 0,711 Tinggi 5,538 1,697 Valid 

10 0,724 Tinggi 5,748 1,697 Valid 

 

3.5.1.2   Analisis Reliabilitas 

Reliabilitas soal merupakan ukuran yang menyatakan tingkat keajegan 

atau kekonsistenan dari soal tes. Menurut (Suherman dan Kusumah, 1990), suatu 

alat evaluasi dikatakan reliabel jika hasil evaluasi tersebut relatif tetap jika 

digunakan untuk subjek yang sama pada waktu yang berbeda. 

Tes di dalam penelitian ini berbentuk uraian, sehingga perhitungan 

reliabiltas tes menggunakan rumus Cronbach’s Alpha, yaitu: 
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r11 = � �
���� �1 − ∑ ���
���

���
�,  (Suherman dan Kusumah, 1990), 

dengan: 

           r11  = derajat reliabilitas, 

           n    = jumlah butir soal, 

            � 2  = variansi skor butir soal, 

 �"2  = variansi skor total. 

Perhitungan derajat reliabilitas soal dilakukan dengan menggunakan 

program Anates.  

Hasil perhitungan derajat reliabilitas kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi derajat reliabilitas yang dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 
Klasifikasi Derajat Reliabilitas 

 
Besarnya r11 Klasifikasi 

           r11  ≤ 0,20 Derajat reliabilitas sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Derajat reliabilitas rendah 

0,40 < r11 ≤ 0,70 Derajat reliabilitas sedang 

0,70 < r11 ≤ 0,90 Derajat reliabilitas tinggi 

0,90 < r11 ≤ 1,00 Derajat reliabilitas sangat tinggi 
Sumber: Suherman dan Kusumah (1990) 

 

Hasil perhitungan dan interpretasi derajat reliabilitas tes soal kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis dapat dilihat pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 

Hasil Perhitungan dan Derajat Reliabiltas Tes 

Jenis Tes 
Derajat 

Reliabilitas 
Kategori 

Pemahaman Matematis 0,71 Tinggi 

Komunikasi Matematis 0,78 Tinggi 

 

 

3.5.1.3   Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda suatu butir soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (menguasai materi yang ditanyakan) 

dengan  siswa yang kurang pandai (belum/ tidak menguasai materi yang 

ditanyakan). Daya pembeda suatu butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan antara siswa yang dapat 

menjawab soal dan siswa yang tidak dapat menjawab soal (Suherman dan 

Kusumah, 1990). Daya pembeda dihitung dengan membedakan subjek menjadi 

dua kelompok setelah diurutkan menurut peringkat perolehan skor hasil tes. 

Kelompok itu adalah 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Rumus yang 

digunakan untuk daya pembeda tiap butir soal sebagai berikut: 

DP = 
#$% �#$&

#�%   atau DP = 
#$% �#$&

#�&  

(Suherman dan Kusumah, 1990), 

dengan: 

DP = Daya pembeda 

JBA = Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, 
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JBB = Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, 

JSA = Jumlah siswa kelompok atas, 

JSB = Jumlah siswa kelompok bawah. 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi daya pembeda yang dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 
Klasifikasi Daya Pembeda 

 
Besarnya DP Klasifikasi 

            DP ≤ 0,00 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 
          Sumber: Suherman dan Kusumah (1990) 

Hasil perhitungan dan interpretasi daya pembeda soal tes kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. 
Hasil Perhitungan dan Interpretasi Daya Pembeda 

 

Jenis Tes 
No 

Soal 
Daya 

Pembeda 
Kategori 

Pemahaman 
Matematis 

1 0,50 Baik 
3 0,69 Baik 
5 0,44 Baik 
7 0,44 Baik 
9 0,56 Baik 

Komunikasi 
Matematis 

2 0,38 Cukup 
4 0,50 Baik 
6 0,47 Baik 
8 0,38 Baik 
10 0,34 Baik 
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3.5.1.4   Analisis Indeks Kesukaran 

Analisis indeks kesukaran tiap butir soal dihitung berdasarkan jawaban 

seluruh siswa yang mengikuti tes. Skor hasil tes yang diperoleh siswa 

diklasifikasikan atas benar dan salah seperti pada analisis daya pembeda. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung indeks kesukaran adalah sebagai berikut:  

      IK = 
#$% ( #$& 
#�% ( #�&

 , (Suherman dan Kusumah, 1990) 

dengan: 

   IK = Indeks Kesukaran, 

  JBA = Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, 

  JBB = Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, 

 JSA = Jumlah siswa kelompok atas, 

 JSB = Jumlah siswa kelompok bawah. 

Hasil perhitungan indeks kesukaran diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi indeks kesukaran yang dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 
Klasifikasi Indeks Kesukaran 

 
Besarnya IK Klasifikasi 

            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 

 Sumber: Suherman dan Kusumah (1990) 
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Hasil perhitungan indeks kesukaran soal tes kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis yang telah diujicobakan dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

 

Tabel 3.10 
Hasil Perhitungan dan Interpretasi Indeks Kesukaran 

 

Jenis Tes 
No 

Soal 
Indeks 

Kesukaran 
Kategori 

Kemampuan 
Pemahaman 
Matematis 

1 0,50 Sedang 
3 0,53 Sedang 
5 0,47 Sedang 
7 0,41 Sedang 
9 0,41 Sedang 

Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis 

2 0,63 Sedang 
4 0,50 Sedang 
6 0,47 Sedang 
8 0,38 Sedang  
10 0,34 Sedang 

 

3.5.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi diberikan kepada pengamat  untuk memperoleh 

gambaran secara langsung aktivitas belajar siswa dan bertujuan    untuk  membuat  

refleksi terhadap proses pembelajaran dan keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif dengan teknik TPS.  

 

3.5.3 Angket untuk Siswa 

Angket adalah sekumpulan pernyataan atau pertanyaaan yang harus 

dilengkapi oleh responden dengan memilih jawaban, atau menjawab pertanyaan 
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melalui jawaban yang sudah disediakan, atau melengkapi kalimat dengan jalan 

mengisi (Ruseffendi, 2003). 

 Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap respon yang 

berkenaan dengan pembelajaran matematika, pembelajaran kooperatif dengan 

teknik TPS, dan pengaruh pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS terhadap 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis. Angket ini dibuat dengan 

berpedoman pada bentuk skala Likert dengan empat pilihan jawaban. Tes skala 

sikap ini diberikan kepada siswa kolompok eksperimen setelah semua kegiatan 

pembelajaran berakhir yaitu setelah postes.  

Agar pernyataan dalam angket ini memenuhi persyaratan yang baik, maka 

terlebih dahulu meminta pertimbangan dosen pembimbing untuk memvalidasi isi 

setiap itemnya. Pada angket disediakan empat skala pilihan yaitu: Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pilihan netral 

(N) tidak digunakan, untuk menghindari jawaban aman, sekaligus mendorong 

siswa untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap pernyataan yang diajukan. 

Angket yang digunakan terdiri dari 21 pernyataan yang menggabungkan 

antara pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif dan negatif ini bertujuan 

agar jawaban siswa menyebar, tidak menuju pada satu arah saja di samping itu 

untuk menjaring  kekonsistenan  siswa dalam memberikan respon. Angket sikap 

diisi kelompok eksperimen setelah melaksanakan postes.  
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3.5.4 Angket untuk Guru 

Angket diberikan kepada guru untuk dimintai tanggapannya tentang 

pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS yang digunakan  selama penelitian. 

Guru diminta tanggapannya tentang model pembelajaran pembelajaran kooperatif 

dengan teknik TPS, saran dan kritikan yang dilakukan dalam penelitian. 

Pemberian angket diberikan setelah seluruh proses penelitian dilakukan. Angket 

diberikan kepada guru matematika di sekolah tempat penelitian yang bertindak 

sebagai pengamat.    

 

3.6 Pengembangan Bahan Ajar 

Bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini berisi tugas-tugas yang 

harus diselesaikan oleh siswa dan mengerjakannya dalam diskusi kelompok. 

Selain itu, tugas-tugas disusun sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi 

indikator-indikator kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis yang 

ditentukan dalam penelitian ini.  

Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi kelas VIII SMP 

yaitu pokok bahasan fungsi. Materi ini merujuk pada Kurikulum 2006.  

 

3.7  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.7.1 Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap ini diawali dengan kegiatan studi kepustakaan mengenai 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran 

kooperatif dengan teknik TPS. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun 
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instrumen yang disertai dengan proses bimbingan dengan dosen pembimbing, 

mengujicobakan instrumen penelitian, mengolah data hasil uji coba, dan membuat 

rencana pembelajaran untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini, kegiatan diawali dengan menentukan sekolah yang akan 

dijadikan tempat penelitian. Kemudian menentukan dua kelas VIII yang memiliki 

kemampuan homogen. Dilanjutkan dengan penentuan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan pretes pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal siswa mengenai 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis. Setelah pretes dilakukan, 

dilanjutkan dengan melaksanakan pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS 

pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Pada 

kelas eksperimen, selama pembelajaran berlangsung dilakukan observasi. 

Bertindak sebagai observer adalah guru matematika di sekolah. 

Setelah seluruh kegiatan pembelajaran selesai, dilakukan postes pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Selain postes, kepada siswa kelas eksperimen juga 

diberikan angket untuk siswa. Kepada guru matematika yang bertindak sebagai 

observer pada penelitian ini, diberikan Angket untuk guru. Sebagai kegiatan akhir 

adalah menganalis data yang diperoleh dan membuat kesimpulan. Keseluruhan 

rangkaian kegiatan penelitian mulai dari awal hingga akhir disajikan pada Gambar 

3.1 berikut. 
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Gambar 3.1  Alur Kegiatan Penelitian 

Pembuatan Proposal Penelitian 

Seminar Proposal 

Perbaikan Proposal 

Tes Awal 

Tes Akhir  

Observasi  

Pengolahan dan Analisis Data 

Kesimpulan 

Penyusunan, Uji Coba dan  
Analisis Instumen 

Kelas Eksperimen: 
Pembelajaran kooperatif 
dengan teknik TPS 

Kelas Kontrol: 
Pembelajaran 
konvensional 

Skala Sikap 
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3.8 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan melalui tes, format observasi, angket untuk 

siswa, dan angket untuk guru.  

Tes terdiri dari soal untuk mengukur kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis. Tes ini diberikan kepada siswa kelas eksperimen dan 

kontrol, sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung.  

Format observasi diisi oleh guru matematika yang bertindak sebagai 

observer untuk mengetahui aktivitas siswa kelas eksperimen selama proses 

pembelajaran. 

Angket untuk siswa diberikan kepada kelas eksperimen setelah 

keseluruhan proses pembelajaran selesai. Angket ini bertujuan untuk mengetahui 

sikap siswa terhadap terhadap pembelajaran matematika di sekolah, sikap siswa 

terhadap pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS, dan sikap siswa terhadap 

soal-soal pemahaman dan komunikasi matematis. 

Angket untuk guru diberikan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap 

pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif dan soal-soal kemampuan 

pemahaman dan komunikasi mattematis. Guru yang mengisi angket ini adalah 

guru yang terlibat sebagai observer dalam setiap pembelajaran di kelas 

eksperimen.  
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3.9 Teknik Pengolahan Data 

Ada dua jenis data yang diolah dalam penelitian ini, yaitu data kuntitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data hasil tes kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis, sedangkan data kualitatif adalah data hasil observasi, 

angket untuk siswa, dan angket untuk guru.  

 

3.9.1 Data Hasil Tes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis  

Data yang diperoleh dari hasil pretes dan postes dianalisis untuk 

mengetahui besarnya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Besarnya peningkatan dihitung dengan rumus 

gain ternormalkan (normalized gain), yaitu: 

G = 
)*+,,-+, +.*�- – )�-,-+, +.*�-

/0�1/2/ )*++134- +.*�- – )�-,-+, +.*�- , (Meltzer, 2002). 

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi dari Hake (Guntur, 2004), yaitu: 

 

Tabel 3.11 
Klasifikasi Gain Ternormalkan(G) 

 
Besarnya G Klasifikasi 

                g > 0,7 Tinggi 

             0,3 < g ≤ 0,7 Sedang 

                       g ≤ 0,3 Rendah 

Sumber: Hake dalam Guntur (2004). 

Tahap-tahap analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung Statistik Deskriptif 
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Tujuan menghitung statistif deskriptif adalah untuk menganalisis data 

berdasarkan nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan deviasi standar. 

b. Menguji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tes statistik menggunakan 

SPSS 13.0 for Windows dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria 

pengambilan keputusan menurut Trihendradi (2009) adalah bila nilai 

signifikansi lebih kecil dari 12 �  maka distribusinya tidak normal, sedangkan 

jika nilai signifikansinya lebih besar dari 1
2 � maka distribusinya adalah 

normal.  

c. Menguji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari populasi yang memiliki variansi homogen (sama). Rumusan 

statistik hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H0  = 6e
2 = 6k

2 

H1  = 6e
2 ≠ 6k

2 

6e
2 = variansi populasi skor kelas eksperimen dan kontrol 

homogen. 

6k
2 = variansi populasi skor kelas eksperimen dan kontrol tidak   

homogen. 

Tes statistik menggunakan SPSS 13.0 for Windows dengan uji Levene. 

Kriteria pengambilan keputusan menurut Trihendradi (2009) adalah jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 1
2 � maka distribusinya tidak homogen, sedangkan 
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jika nilai signifikansinya lebih besar dari 1
2 �  maka distribusi kedua varians 

homogen.  

d. Menguji hipotesis penelitian dengan uji perbedaan rata-rata pada taraf 

konfidensi 95%. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji-t dan 

dibantu dengan program SPSS 13.0 for Windows. 

 

 


