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ABSTRAK 

PENGARUH METODE PEMBELAJARAN GIVING QUESTION AND 
GETTING ANSWER TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN  

KONSEP MATEMATIS PESERTA DIDIK KELAS VIII 
 SMP NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG  

TAHUN AJARAN 2016/2017 
 

Oleh 
Muhammad Aziz Azly 

 

 Pendidikan merupakan sesuatu yang penting, karena dengan 
pendidikan kita dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. 
Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan di SMP N 6 Bandar Lampung 
ditemukan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya 
pemahaman konsep matematis peserta didik, hal tersebut dipengaruhi oleh 
penggunaan metode yang kurang tepat. Melihat permasalahan tersebut, 
penulis memberikan solusi melalui penerapan metode pembelajaran giving 
question and getting answer dalam materi bangun ruang sisi datar. Tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
metode pembelajaran giving question and getting answer terhadap 
pemahaman konsep matematis pada peserta didik. 

           Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan 
penelitian satu kali satu faktorial. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 
VIII SMP Negeri 6 Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan acak kelas. Sampel dalam penelitian adalah kelas 
VIII A sebagai kelas eksperimen metode giving question and getting answer 
dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes pemahaman konsep matematis. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t. 

 Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas, diperoleh data bahwa 
hasil tes pemahaman konsep matematis dari kedua kelompok tersebut normal 
dan homogen. Hasil perhitungan yang diperoleh dalam pembahasan melalui 
uji-t diperoleh bahwa thitung = 3.58 dan ttabel = 2.003. Hasil perhitungan telah 
menunjukkan bahwa thitung  > ttabel. Hal ini berarti bahwa keputusan ujinya H0 
ditolak dan HI diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
metode pembelajaran giving question and getting answer terhadap 
pemahaman konsep matematis pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 6 
Bandar Lampung. 

 
 

Kata Kunci : Giving Question and Getting Answer, Pemahaman Konsep. 
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Artinya : 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.1 (QS. 

An-Insyirah:6-8) 
 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Pustaka Agung Harapan,  

2006), h. 902 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

            Pendidikan adalah segala jenis pengalaman kehidupan yang mendorong 

timbulnya minat belajar untuk mengetahui dan kemudian bisa mengerjakan 

sesuatu hal yang telah diketahui.2 Peran pendidikan menjadi satu-satunya harapan 

untuk mengangkat derajat kemuliaan seseorang dari keterbelakangan, kebodohan, 

kesengsaraan, dan kemiskinan yang juga menjadi sindrom menakutkan dalam 

kehidupan ini. Allah Subhanahu Wa Ta’ala Berfirman : 

.                           

                                       

“ …Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S.Al-Mujadillah [58]:11)3  

 
            Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT meninggikan manusia 

yang beriman dan berilmu pengetahuan di atas manusia yang tidak beriman dan 

                                                             
2 Suparlan Suhartono, Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan  (Jogjakarta:Ar-

Ruzz Media, 2008), h 43 
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Asy-Syifa’, 2001), h. 196 
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berilmu pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan dari Allah adalah matematika. 

Matematika sangat penting dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang banyak, 

karena ilmu matematika berguna dalam membentuk manusia yang berkualitas.  

            Matematika merupakan suatu pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan di Indonesia. Peserta didik cukup lama mengenal matematika di 

sekolah namun matematika sekolah umumnya hanya mengutamakan matematika 

sebagai alat siap pakai dan mengabaikan matematika sebagai kegiatan manusia. 

Sehingga tidak jarang peserta didik yang hanya menghapal tanpa memahami 

matematika. Seharusnya dalam belajar khususnya matematika semestinya 

menghapal dilakukan setelah memahami, sehingga tak jarang peserta didik yang 

kesulitan memahami matematika. 

              Secara umum, tujuan diberikannya matematika di sekolah untuk 

mempersiapkan peserta didik agar bisa menghadapi perubahan kehidupan dan 

dunia yang selalu berkembang dan syarat perubahan, melalui latihan bertindak 

atas dasar pemikiran logis, rasional dan kritis.4 Salah satu tujuan pembelajaran 

matematika adalah memahami konsep matematika. Dikarenakan dalam belajar 

matematika memerlukan pemahaman konsep-konsep secara runtut dan 

berkesinambungan. Pemahaman konsep yang baik merupakan hal terpenting 

untuk pengembangan materi lebih lanjut. Hal ini pun memiliki kesamaan makna 

dengan ayat berikut: 

                                                             
4 Moch. Masykur dan Abdul Halim Fathani, Mathematical Intellegence (Jogjakarta:Ar-Ruzz 

Media, 2007), h. 36 
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 “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, 

agar kamu memahaminya” (Q.S.Yusuf [12]:2)5 

Ayat di atas bermakna pemahaman sangat dibutuhkan baik dalam belajar ilmu 

alam maupun ilmu agama. Sehingga betapa pentingnya untuk memahami ilmu 

apapun termasuk ilmu matematika. 

              Peserta didik lebih mengenal matematika sebagai pelajaran yang rumit. 

Matematika dianggap rumit karana lambang-lambang yang abstrak bahkan 

operasi yang menakutkan. Hal tersebut ditambah peserta didik kurang memahami 

konsep matematika dan kurang menyadari bahwa matematika sesungguhnya 

berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Penyebab tidak paham dan sadar 

karena peserta didik tidak membangun pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, 

peserta didik seharusnya diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam 

membangun pengetahuan sendiri. 

            Berdasarkan hal-hal tersebut ternyata juga memiliki kesesuaian dengan 

teori belajar konstruksivisme Piaget. Teori yang berlandaskan gagasan bahwa 

perkembangan anak bermakna membangun struktur kognitif atau peta mentalnya 

yang diistilahkan “schema” atau konsep jejaring untuk memahami dan 

                                                             
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Asy-Syifa’, 2001), h. 74 



 

RADEN INTAN

LAMPUNG

menanggapi pengalaman fisik dalam lingkungan disekelilingnya.6 Konsep-konsep 

dalam matematika yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan penyelesaian 

matematika mengharuskan peserta didik untuk memahami konsep sebelumnya. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep 

bagi peserta didik sangat berperan penting dalam pembelajaran matematika. 

            Pada kenyataannya pemahaman konsep matematis masih kurang 

diperhatikan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian oleh Vivi Utari tentang 

kemampuan pemahaman konsep matematis di SMP N 1 Padang Panjang. Penulis 

menemukan banyak peserta didik kesulitan dalam memahami konsep matematis.7  

Hal serupa terjadi juga, di SMP Negeri 6 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Sari Murni, S.Pd. selaku guru mata pelajaran matematika, 

diperoleh beberapa peserta didik cenderung pasif, mendengarkan dan menerima 

yang disampaikan oleh guru. Di samping itu, banyak pula  peserta didik yang 

belum mampu menyelesaikan soal yang dimodifikasi meskipun pada materi yang 

sama. Peserta didik juga belum mampu menjelaskan konsep yang dipelajari. 

Selain itu banyak peserta didik yang masih belum mampu menerapkan konsep 

atau algoritma pemecah masalah sehingga bingung dalam mengerjakan soal.8  

                                                             
6 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar (Bandung: 

Rosda, 2011), h. 107 

 7 Vivi Utari,et al., “Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep melalui Pendekatan PMR 

dalam Pokok Bahasan Prisma dan Limas”, Jurnal Pendidikan Matematika , 2012, Vol. 1 No. 1 h. 

33-38 
8 Sari Murni, pendidik matematika SMP N 6 Bandar Lampung, wawancara 9 Agustus 2016. 
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               Berdasarkan hasil observasi, peserta didik kesulitan dalam memahami 

konsep matematis namun tidak bertanya dengan pendidik. Pendidik telah 

meminta peserta didik untuk bertanya namun tidak ada yang bertanya. Baru 

ketika pendidik memilih salah satu peserta didik secara acak dan menjawab 

diketahui pemahaman konsepnya sangat rendah. Ketidakmampuan peserta didik 

dalam memahami konsep berdampak besar pada proses pemecahan masalah. Hal 

ini pula akan sangat mempengaruhi hasil belajar matematika. Dari data yang 

diperoleh di atas dapat disimpulkan pemahaman konsep matematis peserta didik 

masihlah rendah.  

           Berikut daftar nilai ulangan harian matematika disajikan dalam bentuk 

Tabel 1 adalah : 

Tabel 1 
Daftar Nilai Ulangan Harian Matematika Peserta Didik Kelas VIII  

SMP N 6 Bandar Lampung 
 

 
No 

 
Kelas 

Nilai Matematika 
Peserta Didik 

 
Jumlah 

 x < 70 x ≥ 70 
1 VIII A 10 20 30 
2 VIII B 15 14 29 
3 VIII C 16 13 29 
4 VIII D 21 7 28 
5 VIII E 16 12 28 
6 VIII F 20 8 28 
7 VIII G 18 10 28 
8 VIII H 22 6 28 
9 VIII I 17 12 29 

   10 VIII J 24 5 29 
11 VIII K 20 9 29 

Jumlah 199 116 315 
Persentase 63,17% 36,83%  
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Sumber: Nilai Pada Guru Bidang Studi Matematika kelas VIII SMP N 6 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017  

            Berdasarkan Tabel 1 di atas, nilai KKM yang ingin dicapai adalah lebih besar 

sama dengan 70 berarti nilai 70 dan selebihnya mencapai KKM. Terlihat bahwa 

dalam mata pelajaran matematika sebanyak 116 peserta didik atau 36,83% yang 

mencapai KKM, sedangkan sebanyak 199 peserta didik atau 63,17% belum 

mencapai KKM. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar yang selama ini 

terjadi belum mencapai hasil yang memuaskan karena lebih dari sebagian siswa 

masih mendapatkan nilai di bawah standar. 

              Berdasarkan data di atas dapat dilihat rendahnya hasil belajar peserta didik. 

Hasil belajar yang rendah memiliki hubungan dengan pemahaman konsep yang 

rendah. Hal ini didukung oleh Riyan hidayat yang menyatakan pemahaman 

konsep matematis dan hasil belajar menunjukkan hubungan yang signifikan 

didasarkan pada analisis korelasi Pearson.9 Oleh karena itu, penulis menggunakan 

pemahaman konsep matematis sebagai faktor rendahnya hasil belajar peserta 

didik. 

               Banyak faktor yang menyebabkan pemahaman konsep matematis rendah 

yang peneliti temukan pada prasurvey. Salah faktor yang ditemukan adalah 

metode pembelajaran yang tidak mendukung pemahaman konsep matematis 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini didukung oleh Fatqurhohman 

                                                             
9 Hidayat, R., & Iksan, Z. H. (2015). “The Effect of Realistic Mathematic Education on 

Students’ Conceptual Understanding of Linear Progamming.” Creative Education, 6, 2438-2445 
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yang mendapatkan kurangnya hasil pemahaman konsep karena monotonnya 

metode yang digunakan dan soal-soal yang diberikan pendidik pada saat belajar 

mengajar10. Sehingga dapat dikatakan penggunaan metode yang tepat dapat 

memberikan pengaruh pada tingginya hasil pemahaman konsep peserta didik. 

              Hasil temuan yang berikutnya adalah peserta didik yang cenderung pasif 

hanya menghapal konsep yang diajarkan. Hal ini didukung penelitian Vivi Utari 

yang menemukan peserta didik yang aktif mengulang materi yang dipelajari di 

rumah mampu mempengaruhi pemahaman konsep matematis.11 Sehingga 

pemahaman peserta didik yang mengulang-ulang konsep yang telah dipelajari 

akan meningkatkan pemahaman konsep.  

             Berdasarkan hasil temuan di atas penulis memutuskan menggunakan metode 

yang lain dari yang diterapkan agar menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini 

didukung oleh Abdulkadir yang menyatakan bahwa menggunakan pendekatan, 

metode atau strategi tepat pada masalah akan lebih baik daripada menggunakan 

kurikulum yang berbeda.12 Oleh karena itu, model pembelajaran yang dibutuhkan 

metode yang menjadikan peserta didik lebih aktif dalam bertanya maupun 

menjawab dan melatih peserta didik memahami matematika secara mandiri.  
                                                             

10 Fatqurhohman, “Pemahaman Konsep Matematika Siswa dalam Menyelesaikan Masalah 

Bangun Datar”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika Vol. 4 No. 2 2016, h. 127-133 
11 Vivi Utari,et al., “Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep melalui Pendekatan 

PMR dalam Pokok Bahasan Prisma dan Limas”, Jurnal Pendidikan Matematika , 2012, Vol. 1 

No. 1 h. 33-38  
12 Abdulkadir Erdogan, “Turkish Primary School Students’ Strategies In Solving A Non-Routine 

Mathematical Problem And Some Implications For The Curriculum Design And Implementation” 
2015.  International Journal for Mathematics and Learning. h. 5 
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             Salah satu alternatif adalah dengan menerapkan metode pembelajaran giving 

question and getting answer. Metode ini memiliki keunggulan dalam membangun 

dialog interaktif melalui tanya jawab oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam 

komunitas belajar. Hal ini pun sesuai dengan ayat yaitu: 

                     

 “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahui, yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan 

kitab-kitab.” (Q.S.An-Nahl [16]:43)13 

Ayat di atas memiliki makna dalam mencari ilmu haruslah bertanya kepada yang 

memiliki pengetahuan semisal nabi atau kepada pendidik yang mengetahui ilmu 

pada kitab atau buku agar tidak tersesat pada kesalahan. Oleh karena itu bertanya 

adalah kegiatan yang sangat penting dalam rangka mencari ilmu ataupun 

kebenaran. 

              Melalui metode inipun dapat melatih peserta didik menghargai pendapat 

temannya dan kebebasan menyampaikan ide atau pendapat dan pertanyaan. Hal 

ini didukung oleh Yuni Fita yang memperoleh hasil bahwa metode giving 

question and getting answer memberi pengaruh pada hasil belajar matematika. 

Oleh karena itu, melalui metode ini dapat menjadi alternatif solusi permasalahan 

yang ditemukan. 

                                                             
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Asy-Syifa’, 2001), h. 106 
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             Metode pembelajaran giving question and getting answer dikembangkan 

untuk melatih peserta didik agar memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya 

dan menjawab pertanyaan.14 Dalam rangka objektivikasi pengetahuan yang 

dibangun melalui intersubjektif, bertanya sangatlah penting. Kegiatan bertanya 

penting untuk menggali informasi, mengonfirmasi apa yang sudah diketahui, dan 

mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Kegiatan bertanya 

dalam metode ini menjadi peran utama dalam memperoleh informasi dan 

mendiskusikannya bersama-sama baik peserta didik-peserta didik dan peserta 

didik-pendidik.  

             Melalui metode pembelajaran giving question and getting answer setiap 

peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan kegiatan 

bertanya maupun menjawab. Selain itu, pada saat kegiatan berlangsung peserta 

didik juga dituntut untuk memahami materi yang benar agar pada saat peserta 

didik lainnya menjawab pertanyaan dengan salah maka penanya dapat 

membenarkan dengan baik. Dengan begitu melalui penerapan metode ini melatih 

pemahaman konsep matematis peserta didik. Hal ini didukung oleh Kimberly 

yang menyatakan peserta didik yang bertanya atau menjawab matematika baik 

dalam lisan dan tulisan dapat memperdalam pemahaman konsep matematis.15 

                                                             
14 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori & Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), h. 107 
15 Hirschfeld-Cotton, Kimberly, "Mathematical Communication, Conceptual 

Understanding, and Students' Attitudes Toward Mathematics" (2008). Action Research 
Projects. 4 
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Oleh karena itu, penulis akan menerapkan metode pembelajaran giving question 

and getting answer. 

            Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis 

mengambil judul “Pengaruh Metode Pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer terhadap Pemahaman Konsep Matematis pada Peserta Didik Kelas VIII 

Semester Genap SMPN 6 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017”. 

B. Identifikasi Masalah 

            Berdasarkan uraian pada latar belakang munculnya masalah penelitian 

adalah beberapa peserta didik : 

1. Cenderung bersikap pasif dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Belum mampu menyelesaikan soal yang dimodifikasi meskipun pada materi 

yang sama.   

3. Belum mampu menjelaskankan konsep yang dipelajari.  

4. Belum mampu menerapkan konsep atau algoritma pemecah masalah. 

C. Pembatasan Masalah 

             Fakta pada penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik. 

Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik.Penulis 

dalam pengumpulan data membatasi pada tes kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik. 
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D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah, 

yaitu: Seberapa besar pengaruh metode pembelajaran giving question and getting 

answer terhadap pemahaman konsep matematis pada peserta didik kelas VIII 

SMPN 6 Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran giving 

question and getting answer terhadap pemahaman konsep matematis pada peserta 

didik Kelas VIII SMP N 6 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

              Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan  

manfaat baik bagi pembelajaran matematika maupun dalam upaya memperbaiki 

kualitas dan hasil pembelajaran matematika. 

1. Manfaat Teoritis 

              Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara akademis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, memberikan manfaat besar berupa pengalaman bekal untuk 

menjadi calon pendidik yang professional. 

b. Bagi pendidik, memberikan masukan dalam kegiatan belajar mengajar 

dengan menerapkan model pembelajaran giving guestion and getting 
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answer sebagai bentuk pembelajaran matematika untuk melaksanakan 

proses pembelajaran yang lebih menarik. 

c. Bagi peserta didik, agar memiliki kemampuan pemahaman konsep  

matematis yang lebih tinggi dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

d. Bagi sekolah, mendapat gagasan baru serta menumbuhkan semangat 

untuk memajukan keilmuan yang kompetitif 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Metode Pembelajaran Giving Question and Getting Answer 

           Metode pembelajaran giving question and getting answer ditemukan 

oleh Spencer Kagan, orang berkebangsaan Swiss pada tahun 1963. Metode ini 

dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki kemampuan dan 

keterampilan bertanya dan menjawab.16Dasar metode ini merupakan 

modifikasi dari metode tanya jawab dan metode ceramah, agar peserta didik 

tidak dalam keadaan pikiran kosong (blank mind). Metode ceramah sebagai 

dasar agar peserta didik mendapatkan pengetahuan dasar (prior knowledge). 

              Metode pembelajaran giving question and getting answer adalah 

metode yang mengindikasikan bahwa pengetahuan awal yang dimiliki oleh 

seseorang bermula dari kegiatan bertanya. Bertanya dalam pembelajaran 

sebagai kegiatan untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan 

peserta didik. Bagi peserta didik kegiatan bertanya adalah untuk menggali 

informasi, menginformasikan sesuatu yang sudah diketahui, dan mengarahkan 

perhatian kepada aspek yang belum diketahui. Kegiatan bertanya dalam 

aktifitas belajar, dapat diterapkan antar peserta didik dan peserta didik, 

                                                             
16 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori & Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), h. 107 
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pendidik dan peserta didik dan peserta didik dengan orang lain. Menurut 

Djamarah, kegiatan bertanya dalam pembelajaran berguna untuk: 

a. Menarik dan memusatkan perhatian peserta didik. 
b. Merangsang peserta didik untuk melatih dan mengembangkan daya 

fikir termasuk daya ingatan. 
c. Mengembangkan keberanian dan ketrampilan peserta didik dalam 

menjawab dan mengemukakan pendapat. 17  
 

             Metode pembelajaran giving question and getting answer merupakan 

implementasi dari strategi pembelajaran konstrukstivistik yang menempatkan 

peserta didik sebagai subyek pembelajaran. Sebagai subyek pembelajaran 

artinya, peserta didik mampu merekonstruksi pengetahuannya sendiri 

sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator saja.18 Selain itu metode ini 

sangat baik digunakan untuk melibatkan peserta didik dalam mengulangi 

materi pelajaran yang telah disampaikan.19 Oleh karena itu, bagi pendidik 

metode ini sangat berguna sebagai evaluasi dalam setiap proses pembelajaran.  

              Metode giving question and getting answer memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk bertanya mengenai hal yang tidak dimengerti dan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan hal yang 

sudah dimengerti kepada temannya yang lain. Metode ini pun memberikan 
                                                             

17 Gladiska Yunis, Et.al, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Active Learning Tipe 

Giving Question and Getting Answer terhadap Hasil Belajar Dasar-dasar Kelistrikan Peserta 

Didik Kelas X SMK N 1 Bukit Tinggi” Vol 2 No. 2 Th 2014, Jurnal Vokasional T.I.K, h. 43  
18 Setyawati, Edy Sulistiyo, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Aktif Strategi Giving 

Question and Getting Answer”, Vol 2, No. 1 Th. 2013, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, h.186 
19 Hisyam Zaini, dkk., Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

2008), h. 69 
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kesempatan yang sama halnya kepada peserta didik penyandang cacat. 

Berikut data hasil penelitian Allison L. Langworthy pada peserta didik 

penyandang cacat, 

According to the pre-observation interview and post-observation 
interview, the teachers (respondents) found that these specific Kagan 
cooperative learning strategies engaged and motivated their 
students; the students felt more comfortable and had more fun. The 
respondents also expressed how the strategies held their students to 
high expectations, while increasing grades on exit tickets and 
homework.20 

 
            Berdasarkan penelitian tentang metode pembelajaran yang dibuat oleh 

Kagan di atas, didapatkan data yaitu melalui metode giving question and 

getting answer yang spesifik ini melibatkan dan memotivasi peserta didik. 

Peserta didik merasa lebih nyaman dan lebih asyik selama kegiatan 

pembelajaran. Penulis juga mengungkapkan bagaimana metode ini membuat 

peserta didik mereka berprestasi tinggi sekaligus mempengaruhi nilai pada 

pemahaman sekelilingnya dan pekerjaan rumah. Sehingga dapat disimpulkan 

metode giving question and getting answer memberi dampak positif yaitu 

membuat peserta didik termotivasi dan membuat mereka merasa nyaman 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan akhirnya berpengaruh juga 

pada prestasi yang didapatkan peserta didik. 

            Setelah dipaparkan di atas tentang metode giving question and getting 

answer dan data berupa hasil penelitian yang relevan dengan metode tersebut. 
                                                             

20 Allison L. Langworthy, “Influences of Cooperative Learning Strategies For English 
Language Learners With Disabilities” ,University of New York, Tesis Universitas New York 
di Fredonia, 2015. 
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Berikut ini langkah-langkah metode pembelajaran giving question and getting 

answer adalah : 

a. Membagikan dua potong kertas kepada peserta 
didik. 

b. Meminta peserta didik untuk menuliskan di 
kartu yang telah dibagikan: 
Kartu 1: kartu untuk bertanya 
Kartu 2: kartu untuk menjawab 

c. Membagi peserta didik dalam kelompok kecil, 4 
atau 5 orang. 

d. Masing-masing kelompok memilih pertanyaan-
pertanyaan yang ada (kartu 1) dan juga topik-topik yang dapat 
dijelaskan (kartu 2). 

e. Meminta setiap kelompok untuk membacakan 
pertanyaan yang telah mereka seleksi. Jika ada diantara peserta didik 
yang menjawab, diberikan kesempatan untuk menjawab. Jika tidak 
ada yang bisa menjawab, pendidik akan menanggapi. 

f. Meminta kepada setiap kelompok untuk 
menyampaikan apa yang dapat mereka jelaskan untuk kertas 2. 

g. Melanjutkan proses sesuai waktu dan kondisi. 
h. Mengakhiri pembelajaran dengan 

menyampaikan rangkuman dan mengklarifikasi dari jawaban dan 
penjelasan peserta didik. 21 

 
            Metode pembelajaran giving question and getting answer mudah 

diterapkan di dalam kelas karena tidak membutuhkan ruangan yang luas. 

Metode ini merupakan salah satu variasi dari berbagai macam pembelajaran 

aktif yang ada. Perbedaan metode ini dengan metode yang lain yaitu adanya 

kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau ide dan pertanyaan. Metode 

                                                             
21Suryanti, “Pembelajaran Giving Question and Getting Answer untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis pada Mata Pelajaran Aljabar Linier bagi Mahasiswa”, Vol 15 No. 2 

Th 2013, Cakrawala Pendidikan, h. 232 
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ini juga akan melatih keberanian peserta didik dalam mengemukakan 

pendapatnya dan memberikan sikap saling menghargai antar peserta didik.22 

           Adapun berikut beberapa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran 

giving question and getting answer antara lain: 

a. Kelebihan:  
1) Suasana lebih menjadi aktif 
2) Peserta didik mendapat kesempatan baik secara individu maupun 

kelompok untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti 
3) Pendidik dapat mengetahui penguasaan peserta didik terhadap 

materi yang disampaikan  
4) Mendorong peserta didik untuk berani mengajukan pendapatnya. 

 
b. Kekurangan: 

1) Pertanyaan pada hakekatnya bersifat hafalan 
2) Jika proses tanya jawab yang berlangsung secara terus-menerus 

akan menyimpang dari pokok bahasan yang sedang dipelajari  
3) Pendidik tidak mengetahui secara pasti apakah peserta didik yang 

tidak mengajukan pertanyaan ataupun jawaban telah memahami 
dan menguasai materi yang diberikan. 23  

 

              Berdasarkan uraian di atas mengenai kelebihan dan kekurangan metode 

pembelajaran giving question and getting answer penulis menilai kekurangan 

metode tersebut tidak terlalu buruk. Kekurangan metode ini dapat diatasi oleh 

pendidik dengan cara mengulangi materi pembelajaran yang telah 

disampaikan dan mengevaluasi setiap peserta didik selama pembelajaran. 

Pendidik yang menggunakan metode ini dapat melihat kebebasan berpendapat 

                                                             
22 Joko, Et.al, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Giving Quesrion and Getting 

Answer terhadap Hasil Belajar dan Ketrampilan Sosial Peserta Didik pada Standar Kompetensi 

Memahami Dasar-dasar Elektronika di SMK Negeri 2 Surabaya”, Vol 2, No. 1 Th. 2013, Jurnal 

Penelitian Pendidikan Elektro, h.138 
23 Ibid. 
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peserta didik. Sehingga melalui keaktifan peserta didik dapat dijadikan 

referensi oleh pendidik bagaimana peserta didik memahami materi yang baru 

dipelajari.  

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

             Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata 

“pemahaman” berasal dari kata kerja “paham”, yang berarti mengerti, benar 

atau tahu.24 Pemahaman merupakan tingkat selanjutnya dari tingkatan ranah 

kognitif berupa kemampuan memahami dan mengerti tentang isi pelajaran 

lainnya.25 Pemahaman juga merupakan terjemahan dari istilah understanding 

yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Menurut 

Purwanto, pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan 

peserta didik mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang 

diketahuinya. 26 

              Pemahaman dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta 

fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, 

tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Ranah 

                                                             
24 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 973 
25 Hamzah B.Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif 

dan Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Cet.8), h. 140 
26 Angga Murizal, et.al, “Pemahaman Konsep Matematis dan Model Pembelajaran Quantum 

Teaching”, Vol 1, No. 1 Th.2012, Jurnal Pendidikan Matematika, h. 19 
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kognitif menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan kemampuan yang dicapai 

dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dapat dikatakan bahwa pemahaman 

itu tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar pengetahuan. 

           Berdasarkan pemaparan di atas disebutkan pemahaman merupakan 

tingkat selanjutnya dari ranah kognitif. Ranah kognitif yang dimaksud adalah 

berdasarkan dalam Taksonomi Bloom terdiri dari enam jenis perilaku peserta 

didik yakni:  

a. Tingkat pengetahuan, yakni kemampuan seseorang dalam menghafal, 
mengingat kembali, atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah 
diterimanya. 

b. Tingkat pemahaman, diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 
upaya mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan 
sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah 
diterimanya. 

c. Tingkat penerapan, diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 
menggunakan pengetahuan untuk memecahkan berbagai masalah yang 
timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Tingkat analisis, yakni sebagai kemampuan seseorang dalam merinci, 
dan membandingkan data yang rumit serta mengklasifikasi menjadi 
beberapa kategori dengan tujuan agar dapat menghubungkan dengan 
data-data yang lain. 

e. Tingkat sintesis, yakni sebagai kemampuan seseorang dalam 
mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan 
yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

f. Tingkat evaluasi, yakni sebagai kemampuan seseorang dalam 
membuat perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau 
pengetahuan yang dimiliki.27 

 
            Kata  kerja operasional yang ada dalam tujuan instruksional khusus untuk 

jenjang pemahaman menurut Bloom, diantaranya adalah membedakan, 

mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, 

                                                             
27 Hamzah B.Uno, Op.Cit. 
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menjelaskan, memberikan contoh, memperkirakan, menentukan, dan 

mengambil kesimpulan.28 Peserta didik diharapkan mengerti serta mampu 

untuk menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri seputar materi yang 

telah disampaikan pendidik, bahkan mampu menerapkan ke dalam konsep-

konsep lain dalam standarisasi  master learning. Master learning yaitu 

penguasaan secara keseluruhan bahan yang dipelajari (yang diberikan 

pendidik) untuk peserta didik, ini yang sering disebut dengan istilah “Belajar 

Tuntas”. 

            Hamzah B. Uno, mengatakan konsep merupakan simbol berfikir yang 

diperoleh dari hasil memuat tafsiran terhadap fakta atau realita dan hubungan 

antara berbagai faktor. Konsep merupakan buah pemikiran orang yang 

dinyatakan dalam definisi sehingga dapat melahirkan produk pengetahuan, 

meliputi prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, 

pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak, kegunaan konsep untuk 

menjelaskan dan meramalkan.29 Menurut Gagne, konsep adalah suatu ide 

abstrak yang memungkinkan untuk dapat mengelompokkan objek ke dalam 

contoh dan bukan contoh.30 

                                                             
28 M.Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 45. 
29 Syaiful Sagala,  Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009, Cet-7), h. 

71 
30 Hamzah B.Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif 

dan Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Cet.8), h. 9 



 

RADEN INTAN

LAMPUNG

           Agar dapat membantu peserta didik berhasil dalam belajar konsep dalam 

kegiatan pembelajaran, pendidik hendaknya melaksanakan hal-hal berikut: 

a. Menyajikan konsep yang akan dipelajari baik secara lisan maupun 
tertulis. Pernyataan tentang konsep ini akan masuk ke dalam sistem 
ingatan. Peserta didik dinyatakan berhasil dalam belajar konsep 
tersebut apabila peserta didik mampu mengungkapkan kembali konsep 
tersebut dari sistem ingatannya. 

b. Menyajikan contoh ketika membahas konsep yang dipelajari akan 
lebih cepat dibandingkan apabila pendidik tidak memberikan contoh 
dan non-contoh. 

c. Apabila peserta didik tidak menguasai konsep yang sedang dipelajari, 
pendidik perlu memberikan penguatan terhadap peserta didik. 
Penguatan ini diberikan segera setelah peserta didik menunjukkan 
kemampuannya. Kesegeraan pemberian penguatan ini berpengaruh 
terhadap kecepatan peserta didik menguasai konsep yang dipelajari.31 

 
           Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud konsep dalam penelitian ini 

adalah suatu pemikiran seseorang atau kelompok yang dinyatakan dalam 

definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan dan teori. Konsep dapat 

diperoleh dari sebuah fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan 

berfikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan. 

Pemahaman konsep merupakan kemampuan berfikir seseorang atau kelompok 

yang dinyatakan dalam definisi untuk mengetahui tentang sesuatu hal serta 

dapat melihatnya dari beberapa segi sehingga produk pengetahuan meliputi 

prinsip, hukum, dan teori menjadi suatu simbol berfikir. 

           Salah satu kecakapan (profiency) dalam matematika yang penting dimiliki 

adalah pemahaman konsep (Conceptual Understanding). Menurut Kilpatrik, 

                                                             
31 Ibid, h. 175. 
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dkk. pemahaman konsep adalah kemampuan dalam memahami konsep, 

operasi dan relasi dalam matematika.32 Menurut Driver dan Leach, 

pemahaman adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi atau 

suatu tindakan. Berdasarkan pendapat di atas memberikan tiga aspek dalam 

pemahaman yaitu kemampuan mengenal, kemampuan menjelaskan dan 

menarik kesimpulan. Pemahaman merupakan salah satu aspek yang 

terkandung dalam Taksonomi Bloom.33  

             Pemahaman merupakan penyerapan arti dari suatu materi atau bahan 

yang dipelajari. Dalam memahami suatu objek secara mendalam seseorang 

harus mengetahui atau mengenal objek itu sendiri, relasinya dengan objek lain 

yang sejenis, relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis, dan relasinya 

dengan objek dalam teori lainnya. Menurut Rusefendi bahwa ada tiga macam 

pemahaman yaitu pengubahan (Translation), pemberian arti (Interpretation) 

dan pembuatan ekstrapolasi (Extrapolation). Hampir semua teori belajar 

menjadikan pemahaman sebagai tujuan dari proses pembelajaran. Hibert dan 

Carpenter menyebutkan bahwa pemahaman merupakan aspek fundamental 

                                                             
32 M. Afrilianto, “Peningkatan Pemahaman Konsep dan Kompetensi Strategis Matematis 

Peserta Didik SMP dengan Pendekatan Metaphorical Thingking”,Vol 1 No.2 Th 2012, Jurnal 

Pendidikan Matematika, h.196. 
33 Vera Dewi Kartini O., “Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis dan Sikap 

Positif terhadap Matematika melalui Pendekatan Problem Posing”, Vol 6 No.4 Th.2014, Jurnal 

Saintech, h.94. 
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dalam pembelajaran, sehingga model pembelajaran harus menyertakan hal 

pokok dari pemahaman.34 

             Pentingnya pemahaman konsep matematika terlihat dalam tujuan pertama 

pembelajaran matematika menurut Depdiknas, yang tercantum adalah 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

pada pemecahan masalah. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Zulkardi, 

bahwa “mata pelajaran matematika menekankan pada konsep”. Artinya dalam 

mempelajari matematika peserta didik harus memahami konsep matematika 

agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan 

pembelajaran tersebut pada dunia nyata35  

             Pemahaman konsep merupakan aspek yang sangat penting dalam 

pembelajaran matematika. Pemahaman konsep matematika adalah mengerti 

benar tentang konsep matematika. Mengerti benar yaitu peserta didik dapat 

menerjemaahkan, menafsirkan dan menyimpulkan suatu konsep matematika 

berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri, bukan sekedar menghafal. 

Selain itu, peserta didik dapat menemukan dan menjelaskan kaitan konsep 

dengan konsep lainnya. Dengan memahami konsep, peserta didik dapat 

                                                             
34 Ibid, h.95. 
35Oktiana D.P. H., et.al, “Pengaruh Pembelajaran Problem Posing terhadap Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik Kelas XI SMA N 6 Palembang”, Vol 4 No.1 

Th.2010, Jurnal Pendidikan Matematika, h. 71 
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menerapkan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan 

sederhana sampai yang kompleks.36   

           Upaya agar dapat mengetahui pemahaman peserta didik terhadap pelajaran 

yang disampaikan pendidik diperlukan adanya penyusunan item tes 

pemahaman. Adanya sebagian item pemahaman dapat diberikan dalam bentuk 

gambar, denah, diagram, dan grafik, sedangkan bentuk dalam tes objektif 

biasanya digunakan tipe pilihan ganda atau uraian (essay). Melalui tahapan 

penyelesaian soal uraian inilah dapat dilihat mana yang memiliki pemahaman 

konsep baik dan mana yang tidak. 

            Menurut Alfeld, seseorang memahami maka ia dapat melakukan hal 

sebagai berikut: 

a. Mampu menjelaskan konsep-konsep dan fakta-fakta matematika 
dalam segi yang lebih sederhana dari konsep-konsep dan fakta-fakta 
yang diterima. 

b. Dengan mudah membuat hubungan yang logis antara fakta dan konsep 
yang berbeda. 

c. Menyadari hubungan-hubungan saat anda menemukan sesuatu yang 
baru (di dalam atau di luar matematika) yang mendekati matematika 
yang anda pahami. 

d. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam bagian matematika yang 
diberikan yang saling berkaitan. 37 

 
             Indikator pemahaman konsep menurut NCTM (National Council of 

Theacher Mathematics) adalah sebagai berikut:  

                                                             
36 Vivi Utari, et.al, “Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep melalui Pendekaan PMR 

dalam Pokok Bahasan Prisma Dan Limas”, Vol 1 No 1 Th.2012, Jurnal Pendidikan Matematika, 

h.34. 
37 Ibid, h. 37 
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a. Menyimpulkan konsep yang dipelajari secara tulisan. 
b. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 
c. Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk 

merepresentasikan suatu konsep. 
d. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 
e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep. 
f. Mengklarifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 
g. Mengaplikasi konsep atau algoritma pemecahan masalah. 38 

 
               Sedangkan, menurut Kilpatrick, Swafford and Findell, indikator 

pemahaman konsep matematis peserta didik adalah sebagai berikut : 

a. Menyatakan ulang secara verbal konsep yang telah dipelajari. 
b. Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya 

persyaratan untuk membentuk konsep tersebut.  
c. Menerapkan konsep secara algoritma. 
d. Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi 

matematika. 
e. Mengaitkan berbagai macam konsep (internal dan eksternal 

matematika). 
 
              Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pemahaman konsep 

matematis merupakan penguasaan ide abstrak tentang suatu objek serta 

mampu mengaitkan kepada keadaan internal dan eksternal serta 

menerapkannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator NCTM 

sebagai dasar dalam membuat instrumen karena indikator-indikator NCTM 

lebih memperinci kemampuan peserta didik sehingga memudahkan penulis 

dalam membuat instrumen penelitian serta terperinci dalam membaca hasil 

setelah selesai penelitian dan evaluasi.  

                                                             
38  Ibid, h. 20. 
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             Penulis membatasi indikator pemahaman konsep yang akan diteliti 

berdasarkan indikator NCTM (National Council of Theacher Mathematics) 

sebagai berikut: 

a. Menyimpulkan konsep yang dipelajari secara tulisan. 

b. Mengklarifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

c. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 

d. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep. 

e. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

f. Mengaplikasi konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

            Dengan alasan indikator tersebut sesuai dengan karakteristik peserta didik 

dan indikator tersebut belum pernah diteliti di sekolah tersebut. Alasan 

mengapa penulis membatasi indikator karena selama proses belajar mengajar 

menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan 

konsep dalam materi bangun ruang selalu digunakan maka penulis berasumsi 

peserta didik pasti mampu menguasai indikator tersebut. Indikator ini yang 

digunakan penulis dalam pembuatan soal kemampuan pemahaman konsep 

matematika yang akan mengukur pencapaian peserta didik. Peserta didik 

diharapkan mampu menyelesaikan soal-soal tes pemahaman konsep 

matematika yang memuat indikator-indikator di atas. 
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B. Kerangka Berfikir 

              Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan 

(proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah 

diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran 

dalam sebuah penelitian kuantitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas 

proses penelitian secara keseluruhan. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan 

di atas, maka penulis merumuskan kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :39 

 

 

 

Bagan Kerangka Berfikir  
 

          Dapat dilihat pada Bagan Kerangka Berfikir di atas, bahwa konsep pemikiran 

adalah pengaruh metode Giving Question and Getting Answer terhadap 

pemahaman konsep matematis peserta didik kelas VIII SMPN 6 Bandar 

Lampung. 

 

                                                             
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:  Alfabeta, 2010) 

h. 91 

Metode Pembelajaran Giving 

Question and Getting 

Kemampuan Pemahaman 
Konsep Matematis Peserta 

Didik  
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C. Hipotesis 

           Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat 

pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.40 Dalam penelitian ini, diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis Penelitian 

             Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh model pembelajaran 

giving question and getting answer terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik. 

 

2. Hipotesis Statistik  

Hipotesis Uji yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : 

H0 : µ1 = µ2   (Rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis peserta 

didik dengan menerapkan model pembelajaran giving question 

and getting answer sama dengan rata-rata kemampuan 

pemahaman konsep matematis dengan menggunakan model 

ekspositori) 

                                                             
40 Ibid, h. 96 
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H1 : µ1 ≠ µ2  (Rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis peserta 

didik dengan menerapkan model pembelajaran giving question 

and getting answer tidak sama dengan rata-rata kemampuan 

pemahaman konsep matematis dengan menggunakan metode 

ekspositori) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

              Menurut Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.41 Ada berbagai metode 

penelitian salah satunya metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena 

serta hubungan-hubungannya. Metode penelitian kuantitatif biasa digunakan 

dalam penelitian survey dan penelitian eksperimen  

             Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan.42 Penulis menggunakan metode penelitian 

eksperimen kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

berpengaruhnya penerapan metode giving question and getting answer terhadap 

pemahaman konsep matematis. Penelitian ini juga bertujuan meneliti hasil belajar 

peserta didik dan hasil yang diperoleh tentu dalam bentuk data. Oleh karena itu, 

agar penulis dapat mengukur atau melakukan deskripsi terhadap data tersebut 

tidak hanya itu terlebih lagi menguji seberapa signifikan yang diperoleh oleh 

                                                             
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h.72 
42 Ibid, h.73 
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kegiatan atau treatmen maka digunakan metode penelitian eksperimen melalui 

pendekatan kuantitatif.  

           Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain 

posttest only control design. Menurut Sugiyono Quasy Eksperimental Design 

yaitu desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen.43 Dalam penelitian ini responden dibagi menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen, yaitu peserta didik 

mendapatkan perlakuan pembelajaran Giving Question and Getting Answer dan 

kelompok kedua adalah kelompok kontrol, yaitu peserta didik yang mendapat 

perlakuan pembelajaran ekspositori. Dalam hal ini, penulis bermaksud 

memberikan perlakuan terhadap dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat yang 

terjadi melalui pemanipulasian variabel bebas serta perubahan yang terjadi pada 

variabel terikatnya.  

           Berikut rancangan penelitian yang disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 

adalah: 

 

 

 

                                                             
 43Ibid, h. 77. 
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Tabel 3.1 
Desain Penelitian 

 

Kelas Perlakuan Posttest 

Eksperimen X Y 

Kontrol O Y 

              Ket: 
             X =  penerapan metode giving question and getting answer 
             Y =  tes kemampuan pemahaman konsep matematis 
             O =  penerapan metode ekspositori 
 

            Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

faktorial satu kali satu. Rancangan tersebut bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan kelas yang berbeda perlakuan atau variabel yang diukurnya. Variabel 

tersebut adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

B. Variabel Penelitian 

           Menurut sugiyono bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.44 Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu : 

1. Variabel Bebas (Independent) 

           Variabel bebas yaitu variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, 

yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh penulis untuk 

                                                             
44Ibid, h. 38 
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menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati.45 

Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah metode pembelajaran 

giving question and getting answer (X). Metode pembelajaran giving question 

and getting answer adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning). 

             Metode pembelajaran giving question and getting answer merupakan 

modifikasi dari metode tanya jawab dengan kartu-kartu sebagai media. 

Langkah-langkah metode giving question and getting answer adalah: 

i. Membagikan dua potong kertas kepada peserta didik. 
j. Meminta peserta didik untuk menuliskan di kartu yang telah 

dibagikan: 
Kartu 1: kartu untuk bertanya 
Kartu 2: kartu untuk menjawab 

k. Membagi peserta didik dalam kelompok kecil, 4 atau 5 orang. 
l. Masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada 

(kartu 1)dan juga topik-topik yang dapat dijelaskan (kartu 2). 
m. Meminta setiap kelompok untuk membacakan pertanyaan yang telah 

mereka seleksi. Jika ada diantara peserta didik yang menjawab, 
diberikan kesempatan untuk menjawab. Jika tidak ada yang bisa 
menjawab, guru akan menanggapi. 

n. Meminta kepada setiap kelompok untuk menyampaikan apa yang 
dapat mereka jelaskan untuk kertas 2. 

o. Melanjutkan proses sesuai waktu dan kondisi. 
p. Mengakhiri pembelajaran dengan menyampaikan rangkuman dan 

mengklarifikasi dari jawaban dan penjelasan peserta didik.46 
 
 

                                                             
45Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Edisi ke 3, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2013), h. 140 
46 Suryanti, “Pembelajaran Giving Question and Getting Answer untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis pada Mata Pelajaran Aljabar Linier bagi Mahasiswa”, Vol 15 No. 2 

Th 2013, Cakrawala Pendidikan, h. 232 
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2. Variabel Terikat (Dependent)  

             Variabel terikat yaitu faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk 

menentukan adanya pengaruh variabel bebas.47 Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematis (Y). 

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata 

“pemahaman” berasal dari kata kerja “paham”, yang berarti mengerti, benar 

atau tahu.48 Pemahaman merupakan tingkat selanjutnya dari tingkatan ranah 

kognitif berupa kemampuan memahami dan mengerti tentang isi pelajaran 

lainnya.49 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

           Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau 

peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu 

di dalam suatu penelitian.50 Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh 

peserta didik kelas VIII SMPN 6 Bandar Lampung dengan jumlah peserta 

                                                             
47 Ibid, h. 141. 
48 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 973 
49 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 

Kreatif dan Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Cet.8), h. 140 
50 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 118 
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didik sebanyak 315 peserta didik yang terdiri dari kelas VIIIA, VIIIB, VIIIC, 

VIIID, VIIIE, VIIIF, VIIIG, VIIIH, VIIII, VIIIJ dan VIIIK. 

Tabel 3.2 

Distribusi Peserta Didik Kelas VIII  
SMPN 6 Bandar Lampung 

 
No. 

 
Kelas 

Jenis Kelamin  
Jumlah Laki-

Laki 

Perempu

an 

1 VIII A 12 18 30 

2 VIII B 14 15 29 

3 VIII C 14 15 29 

4 VIII D 15 13 28 

5 VIII E 16 12 28 

6 VIII F 15 13 28 

7 VIII G 14 14 28 

8 VIII H 13 15 28 

9 VIII I 16 13 29 

10 VIII J 13 16 29 

11 VIII K 12 17 29 

Jumlah 154 161 315 
Sumber: data jumlah peserta didik kelas VIII SMPN 6 Bandar 
Lampung T.A 2016/2017 
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             Data Tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah seluruh populasi 

penelitian sebesar 315. Data tersebut juga menerangkan jumlah perbedaan 

laki-laki dan wanita keseluruhan kelas VIII.    

2. Sampel dan Teknik Sampling 

            Sampel adalah suatu kelompok yang lebih kecil atau bagian dari 

populasi secara keseluruhan.51 Sedangkan, menurut Suharsimi Arikunto 

apabila subjek populasi kurang dari 100 maka lebih baik sampel diambil 

semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek 

populasinya besar atau lebih dari 100 maka sampel yang dapat diambil antara 

10%-15% atau 20%-25% atau lebih52. Teknik sampling yang akan digunakan 

dalam pengambilan kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah probability 

sampling dengan teknik acak kelas. Probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.   

               Teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara cluster 

random sampling atau acak tanpa memperhatikan strata di dalam populasi 

itu.53 Pengundian dilakukan dengan membuat daftar nama kelas, memberi 

kode pada nama kelas dengan angka, menulis kode kertas tersebut dan 

                                                             
51Punaji Setyosari, Op.Cit, h.197 

52Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina 

Aksara, 2006),  h. 107 
53 Ibid , h. 120 
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menggulungnya. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kaleng dan dikocok. Pada 

pengambilan pertama untuk kelas eksperimen dan pengambilan kedua kelas 

kontrol didapatkan kelas VIII D sebagai kelas kontrol dan kelas VIII A 

sebagai kelas eksperimen. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

            Teknik pengumpulan data yang dimaksud disini adalah suatu cara yang 

digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam 

penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan melalui: 

1. Tes 

              Secara harfiah, kata “tes” berasal dari bahasa Perancis Kuno: Testum 

dengan arti: ”piring untuk menyisihkan logam-logam mulia” (maksudnya 

dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis 

logam mulia yang nilainya sangat tinggi) dalam bahasa Inggris ditulis dengan 

test yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “tes”, “ujian” atau 

“percobaan”.54 Menurut Amir Danien Indrakusuma, tes adalah suatu alat atau 

prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau 

keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang 

boleh dikatakan tepat dan cepat.55  

                                                             
54 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011), h. 

66 
55 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h. 46 
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             Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan tes adalah cara (yang 

dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) dalam rangka 

pengukuran dan penilaian pada peserta didik selama proses belajar mengajar 

dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik terhadap 

materi yang telah dipelajari. Tes dibuat berdasarkan indikator pemahaman 

konsep matematis dan disesuaikan dengan rumusan tujuan pembelajaran yang 

dituangkan dalam kisi-kisi tes.  

              Tes berbentuk soal uraian atau essay tentang materi bangun ruang sisi 

datar. Dimana materi ini merupakan materi awal yang dipelajari di SMPN 6 

Bandar Lampung pada semester genap kelas VIII, materi bangun ruang sisi 

datar bisa digunakan dalam mengukur kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik. Karena soal-soal yang berkaitan dengan materi ini 

terdapat konsep-konsep matematis tentang bangun ruang sisi datar yang diuji 

dalam bentuk soal uraian , sehingga peserta didik harus memahami konsep 

matematis agar dapat menyelesaikannya. Sebelum digunakan, soal tes di uji 

coba terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kevalidan dan reliabilitasnya. 

Tes yang telah diujicobakan kemudian digunakan untuk memperoleh data 

kemampuan pemahaman konsep matematis yang valid.  

2. Wawancara (Interview) 

             Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. 
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Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara 

pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).56 Hasil 

wawancara diperoleh dari guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 6 

Bandar Lampung. Wawancara yang diterapkan penulis dalam penelitian ini 

adalah wawancara semiterstruktur. 

               Wawancara semiterstruktur yaitu sebelum mengadakan interview 

atau wawancara penulis terlebih dahulu menyiapkan protokol wawancara atau 

kerangka pertanyaan tertulis untuk disajikan kepada responden namun 

pertanyaan-pertanyaannya lebih bebas dari wawancara terstruktur, sedangkan 

pihak responden menjawabnya secara bebas.57 Tujuan dari wawancara jenis 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Selain itu, untuk 

mengklarifikasi data hasil ulangan harian atau jawaban peserta didik. 

3. Dokumentasi 

                Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.58 Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

berbentuk tertulis, seperti daftar nama guru, nama peserta didik, profil 

                                                             
56Margono, Op.Cit, h.165 
57Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:  AlfaBeta, 2010), h.194 
58 Sugiyono, Op.Cit,h.329 
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sekolah, daftar nilai dan foto yang berhubungan dengan pembahasan 

penelitian 

4. Observasi 

           Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu dengan wawancara dan 

kuesioner. Menurut Sutrisno Hadi mengatakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun rapih dari berbagai 

proses biologis dan psikologis.59  

            Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa observasi 

adalah teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan yang penulis 

lakukan kepada guru dan peserta didik. Kemudian hasil observasi dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan peserta didik. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan penulis saat mengamati proses pembelajaran di 

dalam kelas diketahui bahwa pendidik mengajar pesrta didik terlihat pasif dan 

ketika menjawab soal yang diberikan tidak memahami konsep yang telah 

diajarkan. 

E. Tahap Penelitian 

1. Persiapan  

            Tahap persiapan meliputi penyusunan usulan penelitian, penyusunan 

instrumen penelitian, penyusunan skenario pembelajaran, pengajuan ijin 

                                                             
59Ibid, h. 145  
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penelitian, pengambilan data nilai awal belajar matematika peserta didik, 

konsolidasi skenario pembelajaran dan instrumen dengan guru dan kepala 

sekolah tempat penelitian. 

2. Pelaksanaan  

              Tahap pelaksanaan meliputi ekperimen, uji coba instrumen dan 

pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukannya penerapan model 

pembelajaran giving question and getting answer pada kelas eksperimen dan 

model ekspositori pada kelas kontrol. Penerapan pembelajaran dilakukan oleh 

penulis. 

3. Analisis  

            Pada tahapan ini penulis menganalisis pengaruh model pembelajaran 

giving question and getting answer terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik. 

F. Instrumen Penelitian 

             Instrumen yang baik dan dapat dipercaya adalah instrumen yang memiliki 

tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Sebelum instrumen ini digunakan 

terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji coba. Uji coba tersebut bertujuan 

untuk mengukur validitas soal, daya beda soal, tingkat kesukaran soal dan 

reliabilitas soal. 

             Data dalam penelitian ini diperoleh dengan bantuan instrumen tes dalam 

bentuk essay, karena soal essay lebih sesuai untuk mengukur kemampuan 

pemahaman konsep matematis yang terkait langsung dengan materi pelajaran. 
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Kemampuan yang diharapkan dalam tes ini adalah menyatakan ulang konsep, 

mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsep, memberi 

contoh dan bukan contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu 

konsep, menggunakan dan memilih prosedur tertentu serta mengaplikasikan 

konsep dalam mengerjakan soal. 

            Bentuk tes yang digunakan adalah tes berbentuk essay dengan jumlah 6 

soal. Nilai kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik diperoleh 

dari penskoran terhadap jawaban peserta didik. Skor maksimal tiap indikator 

adalah 4 poin dan skor minimal 0 poin, dengan total keseluruhan 24 poin. Kriteria 

penskoran soal-soal pemahaman konsep disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.3 
Kriteria Penskoran Tes Pemahaman Konsep Matematis 

Aspek yang 
diukur 

Respon peserta didik terhadap soal Skor 

Menyim

pulkan 

konsep 

yang 

dipelaja

ri secara 

verbal 

Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah. 0 
Terdapat jawaban menggunakan cara tetapi jawaban 
salah 

1 

Memberikan jawaban benar tetapi tidak disertai alas an 2 
Memberikan jawaban tetapi tidak semua benar 3 
Memberikan jawaban, alasan dapat dipahami dan benar 4 

Mengkl Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah. 0 
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arifika-
si objek 
menurut 
sifat-
sifat 
tertentu 
sesuai 
dengan 
konsepn
ya 

Terdapat jawaban menggunakan cara tetapi jawaban 
salah 

1 

Memberikan jawaban benar tetapi tidak disertai alas an 2 
Memberikan jawaban tetapi tidak semua benar 3 
Memberikan jawaban, alasan dapat dipahami dan benar    4 

Memberi contoh 
dan bukan 
contoh dari 
suatu konsep 

Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah. 0 
Terdapat jawaban menggunakan cara tetapi jawaban 
salah 

1 

Memberikan jawaban benar tetapi tidak disertai alas an 2 
Memberikan jawaban tetapi tidak semua benar 3 

Memberikan jawaban, alasan dapat dipahami dan benar 4 
Mengembang 
kan syarat perlu 
dan syarat 
cukup dari suatu 
konsep 

Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah.  0 

Terdapat jawaban menggunakan cara tetapi jawaban 
salah 

1 

Memberikan jawaban benar tetapi tidak disertai alas an 2 
Memberikan jawaban tetapi tidak semua benar 3 
Memberikan jawaban, alasan dapat dipahami dan benar 4 
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Menggunakan, 
memanfaatkan 
dan memilih 
prosedur atau 
operasi tertentu 
 

Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah. 0 
Terdapat jawaban menggunakan cara tetapi jawaban 
salah 

1 

Memberikan jawaban benar tetapi tidak disertai alas an 2 
Memberikan jawaban tetapi tidak semua benar 3 

Memberikan jawaban, alasan dapat dipahami dan benar 4 

Aspek yang 
diukur 

Respon peserta didik terhadap soal Skor 

Mengaplikasi 
konsep atau 
algoritma 
pemecahan 
masalah 

Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah. 0 
Terdapat jawaban menggunakan cara tetapi jawaban  
salah 

1 

Memberikan jawaban benar tetapi tidak disertai alas an 2 
Memberikan jawaban tetapi tidak semua benar 3 
Memberikan jawaban, alasan dapat dipahami dan benar 4 

Sumber: I Gusti Putu Sudiarta. (2007). Strategi Pembelajaran Berorientasi 

Pemecahan Masalah dengan Pendekatan Metakognitif untuk  Pemahaman 

Konsep dan Hasil Belajar60 

             Pada Tabel 3.3 di atas mengemukakan seberapa besar poin dan batas 

maksimal yang dihitung dalam tes pemahaman konsep matematis. Acuan dalam 

kriteria penskoran ini akan penulis gunakan dalam menilai hasil jawaban dari 

peserta didik. Pada penelitian ini digunakan standar mutlak (standart Absolute) 

                                                             
60  I Gusti Putu Sudiarta, ”Penerapan Strategi Pembelajaran Berorientasi Pemecahan Masalah 

dengan Pendekatan Metakognitif untuk  Peningkatan Pemahaman Konsep dan Hasil Belajar”, 

Vol 2 No 1 Th 2007, Jurnal Pendidikan Matematika, h. 596 
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untuk menentukan nilai yang diperoleh peserta didik, yaitu dengan menggunakan 

formula sebagai berikut:61 

 

Keterangan : 

A  =  jumlah seluruh skor yang diperoleh  

Amax  =  skor maksimal x banyaknya soal 

 

            Berikut ini adalah beberapa bentuk uji coba pada intrumen penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Uji Validitas  

           Untuk mengetahui tingkat keabsahan data maka diperlukan uji 

validitas. Dimana validitas yaitu menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah uji validitas isi dan uji validitas konstruk. 

a. Uji Validitas Isi 

              Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen 

mengukur isi (konsep) yang harus diukur. Menurut Kenneth Hopkin, 

                                                             
61 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cetakan 

ke-23, 2011), h.318 
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penentuan validitas isi terutama berkaitan dengan proses analisis logis.62 

Uji validitas isi untuk menentukan suatu instrumen soal mempunyai 

validitas isi yang tinggi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah 

melalui penilaian yang dilakukan oleh para pakar (experts judgment) yang 

ahli dalam bidangnya. Penulis menggunakan dua dosen dan satu guru 

mata pelajaran matematika sebagai validator untuk memvalidasi isi 

instrumen kemampuan pemahaman konsep matematis. 

             Langkah yang dilakukan untuk validasi isi yaitu penulis meminta 

para validator untuk menilai kesesuaian kisi-kisi tes tersebut dengan 

indikator pemahaman konsep matematis, kesesuaian dengan SK dan KD, 

dan kesesuaian dengan bahasa atau kejelasan dalam segi bahasa. 

Selanjutnya penulis meminta para validator utuk menilai masing-masing 

butir isi dalam instrument yang telah disusun cocok atau relevan dengan 

klasifikasi kisi-kisi soal. Instrumen yang telah divalidasi disebarkan 

kepada responden yang diteliti. 

b. Uji Validitas Konstruk 

             Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan 

kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep 

                                                             
62Syofian Siregar, Statistika Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Bumi 

Aksara,2014), h. 76 
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yang diukurnya.63 Untuk menguji validitas tes uraian, digunakan rumus 

korelasi produk moment (Product Moment) sebagai berikut:64 

 

 

Keterangan : 

Rxy  : koefisien korelasi suatu butir soal ke-i 
N    : jumlah subjek yang dikenai tes instrument 
X   : skor untuk butir ke-I (dari subjek uji coba) 
Y    : skor total (dari subjek uji coba) 
 
             Butir soal dikatakan baik jika rxy tabel dan butir soal dikatakan 

tidak baik jika rxy < table. Bila diperoleh nilai rxy di bawah 0,30 maka 

dapat disimpulkan bahwa butir soal pada instrumen tersebut tidak valid, 

sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Kemudian butir soal pada 

instrumen dikatakan valid apabila diperoleh nilai rxy lebih atau sama 

dengan dari 0,30. 

           Kriteria penafsiran mengenai korelasinya (r) menurut Guilford, 

dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut : 

                                                             
63Ibid, h.77 
64Suharsimi Arikunto, Op.Cit,h.87 
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     Tabel 3.3 
Klasifikasi Koefisien Validitas 
Nilai  Interpretasi 

0,90 ≤  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤  < 0,70 Sedang 

0,20 ≤  < 0,40 Rendah 

0,00 ≤  < 0,20 Sangat Rendah 

< 0,00 Tidak valid 

 

               Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa 

yang hendak diukur. Tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi 

jika hasil yang dicapai terdapat kesesuaian tes dengan kriteria. Begitupun 

tes dapat dikatan memiliki validitas yang rendah jika hasil yang dicapai 

terdapat ketidaksesuaian antara tes dengan kriteria.  

2. Uji Daya Pembeda 

               Daya pembeda instrumen adalah kemampuan suatu instrumen untuk 

membedakan antara peserta didik yang menjawab benar dengan peserta didik 

yang menjawab dengan tidak benar. Angka yang menunjukkan besarnya daya 
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pembeda disebut indeks diskriminasi (D). Seperti halnya dengan indeks 

kesukaran, indeks daya pembeda ini berkisar antar 0,00 - 1,00 tetapi pada 

indeks daya pembeda ada tanda negatif. Tanda negatif digunakan jika suatu 

instrumen “terbalik” dalam menunjukkan kualitas testee (peserta didik yang 

mengikuti tes).  

             Penentuan daya pembeda, seluruh pengikut tes dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas atau kelompok berkemampuan 

tinggi dan kelompok bawah atau kelompok berkemampuan rendah. Adapun 

rumus untuk menentukan daya pembeda tiap item instrumen penelitian adalah 

sebagai berikut :65 

DB = PT – PR 

 dan   

Keterangan : 

= Daya Beda 

PT  = Proposi kelompok tinggi 

 = Proporsi kelompok bawah 

PA = jumlah jawaban yang benar pada kelompok atas 

PB = Jumlah jawaban yang benar pada kelompok bawah 

JA = Jumlah skor ideal kelompok atas pada butir soal yang terpilih 
                                                             

65Novalia dan M.Syazali, Op Cit, h.49 
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JB = Jumlah skor ideal kelompok bawah pada butir soal yang terpilih 

          Daya pembeda yang diperoleh diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi daya pembeda pada Tabel 3.4 sebagai berikut : 

Tabel 3.4 
Interpretasi Daya Pembeda 

Besar D Interpretasi 

D  0,00 Sangat Jelek 

0,00 < D  0,20 Jelek 

0,20 < D  0,40 Cukup 

0,40 < D  0,70 Baik 

0,70 < D  1,00 Baik Sekali 

 
           Butir soal yang ideal, memiliki daya bedanya berkisar antara 0,2 hingga 

1,00 dan jika memiliki daya beda dibawah 0,2 sampai mendekati 0 maka butir 

soal akan baik jika diperbaiki. Namun apabila ditemukan daya beda butir 

yang negatif, sebaiknya mengganti butir tersebut apabila hendak dimunculkan 

dalam tes. Karena daya beda bernilai negatif memberi pengertian bahwa 

kelompok bawah lebih baik dari kelompok atas sebesar angka negatif yang 

diperoleh. 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

           Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 
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menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

mencoba lagi karena di luar jangkauannya. 

             Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficult index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 

sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. 

Soal dengan indeks kesukaran 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, 

sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Di dalam 

istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P (proporsi). Dengan 

demikian, untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes digunakan rumus 

berikut: 

 

Keterangan : 

    = tingkat kesukaran butir i 

= jumlah skor butir i yang dijawab oleh testee 

= skor maksimum 

   = jumlah testee. 66 

 

                                                             
66Harun Rasyid, Mansur, Penelitian Hasil Belajar (Bandung: Wacana Prima, 2007), h. 225 
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           Tingkat kesukaran butir soal yang diperoleh diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi pada Tabel 3.5 sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Besar P Interpretasi 

P < 0,30 Terlalu Sukar 
0,30 ≤ P ≤ 0,70 Sedang 

P > 0,70 Terlalu Mudah 
 
              Butir soal dikategorikan baik jika derajat kesukaran butir cukup 

(sedang), oleh karena itu untuk keperluan pengambilan data dalam penelitian 

ini digunakan kriteria cukup (sedang). Namun dalam penelitian ini penulis 

hanya ingin mengetahui tingkat kesukaran soal, dipakai atau dibuangnya 

butir-butir soal hanya berpedoman pada kevalidan item tersebut. 

4. Uji Reliabilitas 

             Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu intrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Suatu instrumen evaluasi dapat dikatakan 

mempunyai nilai reliabilitas tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai nilai 

yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Semakin reliabel suatu 

tes, semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes 

mempunyai hasil yang sama dan bisa dipakai disuatu tempat sekolah ketika 

dilakukan tes kembali. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 
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rumus Alpha Cronbach. Rumus Alpha Cronbach yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 
 
 

11  

Keterangan : 

    11 = koefisien reliabilitas tes 

    n     = banyaknya butir item yang digunakan 
    1     = bilangan konstan 
     = jumlah varian skor dari tiap-tipa butir soal  

     St
2    = varian skor total67 

           Kriteria penafsiran mengenai tolak ukur untuk menginterpretasikan 

derajat reliabilitas menurut Guilford pada Tabel 3.6 adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.6 

Klasifikasi Interpretasi Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Interpretasi 

0,80 < r11 < 1,00 Sangat Tinggi 
0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 
0,40 < r11 ≤ 0,60 Sedang 
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 
 

                                                             
67Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Cet ke-12, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2012), h.212 
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           Menurut Anas Sudijono suatu tes dikatakan baik bila memiliki reliabilitas 

lebih dari 0,70. Berdasarkan pendapat tersebut, tes yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki koefisien reliabilitas lebih dari 0,70 itu berarti tes 

dalam penelitian dapat dikatakan baik. Instrumen dikatakan reliabil apabila r11 

lebih besar sama dengan  r tabel. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

            Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan 

yang digunakan penulis adalah uji Liliefors. Langkah-langkah uji 

normalitas sebagai berikut:68 

1) Hipotesis 

Ho : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Taraf signifikasi ( ) = 0,05 

3) Statistik uji 

F (zi) -  atau Lhitung = max )()( ii zSzF   

Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut: 

                                                             
68 Novalia, M.Syazali, Op Cit, h.53-54 
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a) Mengurutkan data populasi dari yang terkecil sampai yang 

terbesar 

b) Menentukan nilai z dari tiap-tiap data, atau x1, x2, ..., xn 

dijadikan bilangan baku z1, z2, ..., zi dengan menggunakan 

rumus: 

Zi 
 

Keterangan : 

zi : bilangan baku 

ix : data dari hasil pengamatan 

x  : rata-rata sampel 

 s : standardeviasi,  

c) Menentukan besar F (zi), yaitu peluang zi  

d) Menghitung 

 

e) Menentukan nilai LO dengan mengambil nilai mutlak terbesar 

dari selisih  F (zi) -  atau Lhiung = max )()( ii zSzF   

4) Kriteria uji 

HO  ditolak jika      Lhitung > Ltabel 

5) Kesimpulan 
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a) Jika  diterima maka sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

b) Jika  ditolak maka sampel tidak berasal dari populasi 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

             Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

penelitian mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas variansi ini digunakan uji barlett sebagai berikut69: 

 hitung  

 tabel =  

Hipotesis dari uji Bartlett sebagai berikut : 

H0 = Data Homogen 

H1 = Data Tidak Homogen 

 

Kriteria penarikan kesimpulan uji Bartlett sebagai berikut: 

 hitung ≤  tabel, maka H0  diterima 

Langkah-langkah uji Bartlett sebagai berikut: 

1) Merumuskan Hipotesis Statistik 

                                                             
69Ibid, h.54-55 
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H0 :  =  =  = (variansi data homogen) 

H1 : tidak semua variansi sama (variansi data tidak homogen) 

2) Taraf Signifikansi  

3) Statistik Uji 

 =  

dengan: 

 = varians gabungan, dimana  

B = nilai Bartlett, di mana B=  

 

 = varians data untuk setiap kelompok ke-I, di mana 

=  

= derajat kebebasan (n-1) 

=  banyak ukuran sampel 

4) Daerah Kritik 

DK = {  │ } jumlah beberapa  dan (k – 1) nilai . 

dapat dilihat pada tabel chi kuadrat dengan derajat 

05,0)( 
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kebebasan  

5) Keputusan Uji 

H0 =  ditolak jika harga statistik , yakni  berarti 

variansi dari populasi tidak homogen. 

6) Kesimpulan  

a) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika 

terima H0. 

b) Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

jika tolak H0. 

2. Uji Hipotesis 

               Uji hipotesis merupakan prosedur yang berisi kesimpulan yang 

menuju kepada suatu keputusan apakah akan menerima atau menolak 

hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

statistik melalui uji-t. Penulis menggunakan uji ini karena terdapat dua sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis Uji yang akan digunakan 

penulis adalah sebagai berikut : 

H0 : µ1 = µ2   (Rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis peserta 

didik dengan menerapkan model pembelajaran giving question 

and getting answer sama dengan rata-rata kemampuan 
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pemahaman konsep matematis dengan menggunakan model 

ekspositori) 

H1 : µ1 ≠ µ2  (Rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis peserta 

didik dengan menerapkan model pembelajaran giving question 

and getting answer tidak sama dengan rata-rata kemampuan 

pemahaman konsep matematis dengan menggunakan metode 

ekspositori) 

             Rumus uji-t yang digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan 2 

sampel tidak berkorelasi adalah sebagai berikut 70: 

 

ttabel = t( α; n1 + n2-2 ) 

Keterangan : 

x1 :  rata – rata sampel eksperimen 
x2:   rata – rata sampel kontrol 
n1:   banyak anggota sampel eksperimen 
n2:   banyak anggota sampel kontrol 

  :  variansi sampel eksperimen 

  :  variansi sampel contro 

                                                             
70 Siti Solikah, Pengaruh Pendekatan Accelerated Learning terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik Kelas VIII SMP Waskita Bekri Lampung Tengah 

Tahun Pelajaran 2014/2015, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan 

Lampung, h. 43 
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Kesimpulan : jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan HI diterima. 

             Jika thitung untuk asumsi homogen tidak terpenuhi maka digunakan rumus 

sebagai berikut:71 

 

Keterangan : 

 :  rata – rata sampel eksperimen 

 :  rata – rata sampel kontrol 

 n1 :  banyak anggota sampel eksperimen 
 n2 :  banyak anggota sampel kontrol 
 :   simapangan baku sampel eksperimen 

  :  simpangan baku sampel kontrol 

Kesimpulan : jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak (tidak homogen) dan HI 

diterima. 

             Jika thitung untuk asumsi normal tidak terpenuhi maka digunakan rumus 

Mann-Whitney U-Test. Terdapat rumus yang digunakan untuk pengujian. 

Kedua rumus tersebut digunakan dalam perhitungan, karena untuk 

mengetahui harga U mana yang lebih kecil. Harga U yang lebih kecil yang 

akan dugunakan untuk pengujian dan membandingkan dengan U tabel.72 

                                                             
71 Ronal E.Walpole, Pengantar Statistik, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), h. 305 
72 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 153 
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dan 

 

Keterangan : 

n1 :  jumlah sampel 1 
n2 :  jumlah sampel 2 
U1 :  jumlah peringkat 1 
U2 :  jumlah peringkat 2 
R1 :  jumlah rengking pada sampel n1 
R2 :  jumlah rengking pada n2 

Kesimpulan : U1 < Utabel  atau U2 < Utabel  maka tolak H0 dan HI diterima. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian  

Uji coba instrumen yang telah dilakukan di SMP Negeri 6 Bandar 

Lampung adalah uji coba tes kemampuan pemahaman konsep matematis. 

Sebelum instrumen diberikan di kelas kontrol dan kelas eksperimen, terlebih 

dahulu dilakukan penelaahan hasil uji coba instrumen. Hasil penelaahan dan 

analisis data uji coba instrumen dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hasil Validitas  

Sebelum penulis memberikan tes pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, terlebih dahulu penulis melakukan validasi agar item yang digunakan 

dalam mengetahui pemahaman konsep matematis valid atau tidak valid. 

Penulis membuat dua belas soal yang sesuai dengan indikator materi, adapun 

soal dan kunci jawaban didiskusikan terlebih dahulu dengan dosen 

pembimbing. Setelah didiskusikan dengan dosen pembimbing, soal diuji 

validasi isi.    

Uji validasi isi dilakukan dengan menggunakan daftar ceklis oleh dua 

pakar dosen pendidikan matematika UIN Raden Intan Lampung yaitu 

Suherman, M.Pd, Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd dan Sari Murni, S.Pd 

selaku pendidik matematika di SMP N 6 Bandar Lampung. Keterangan  hasil 

diperbaiki dari ketiga validator selengkapnya dapat dilihat Lampiran 29.  
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Setelah validator menyatakan soal layak untuk digunakan maka soal tersebut 

diuji melalui uji empiris. 

  Pada validitas empiris ini, dari 12 butir soal diujicobakan kepada 

peserta didik di luar sampel penelitian. Dalam uji coba item soal ini penulis 

mengambil satu kelas kelas dari kelas IX dengan jumlah responden 30 peserta 

didik. Selanjutnya dilakukan uji validitas konstruk, pengujian tersebut penulis 

lakukan dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Data hasil 

penilaian validasi konstruk dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tabel 4.1 
Validitas Item Soal Tes 

 
No rxy Keterangan 
1 0,33  Tidak Valid 
2 0,46 Valid 
3 0,56 Valid 
4 0,51 Valid 
5 0,35 Tidak Valid 
6 0,64 Valid 
7 0,28 Tidak Valid 
8 0,60 Valid 
9 0,50 Valid 

10 0,82 Valid 
11 0,22 Tidak Valid 
12 0,37 Valid 

  
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas mengemukakan terdapat butir soal yang 

valid dan tidak valid. Butir soal yang valid nantinya akan digunakan dalam 

penelitian sedangkan yang tidak valid tidak digunakan.butir soal yang tidak 

valid berarti tidak memiliki keabsahan dalam pengukuran.   
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Karena telah ditetapkan bahwa butir soal dikatakan valid jika memiliki 

rhitung  > rtabel. Dengan melihat tabel r product moment pada Lampiran 26 

diketahui n = 30 dengan taraf signifikan 0,05, maka didapat rtabel = 0,36. 

Sehingga diperoleh 8 soal yang valid yaitu nomor 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 dan 12. 

Soal tersebut dikatakan valid karena rhitung > rtabel dan didapat 4 soal yang tidak 

valid karena rhitung < rtabel yaitu nomor 1, 5, 7 dan 11. Perhitungan validitas uji 

coba tes Pemahaman Konsep Matematis peserta didik selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 6.    

2. Hasil Tingkat Kesukaran  

Analisis tingkat kesukaran butir soal digunakan untuk menguji soal-

soal tes dari segi kesukarannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang 

termasuk mudah, sedang dan sukar. Adapun hasil analisis tingkat kesukaran 

butir soal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:    

Tabel 4.2 
Tingkat Kesukaran Butir Soal  

 
No Besar Tingkat 

Kesukaran (P) 
Keterangan 

1 0,257 Terlalu Sukar 
2 0,65 Sedang 
3 0,557 Sedang 
4 0,665 Sedang 
5 0,257 Terlalu Sukar 
6 0,675 Sedang 
7 0,625 Sedang 
8 0,525 Sedang 
9 0,682 Sedang 

10 0,807 Terlalu Mudah 
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No Besar Tingkat 
Kesukaran (P) 

Keterangan 

11 0,557 Sedang 
12 0,632 Sedang 

       Sumber: Pengolahan Data (Perhitungan pada Lampiran 8) 

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh butir soal yang memiliki tingkat 

kesukaran terlalu adalah terlalu sukar, sedang dan terlalu mudah. Tingkat soal 

yang terlalu sukar dan terlalu mudah tidak akan diambil namun penulis akan 

menggunakan soal dengan kriteria sedang.  

 Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran terhadap 12 butir 

soal yang diuji cobakan menunjukan terdapat 1 butir soal yang tergolong 

dalam tingkat kesukaran terlalu mudah (P > 0,70) yaitu soal nomor 10. 

Terdapat 9 butir soal yang tergolong dalam tingkat kesukaran sedang (0,30 ≤ 

P ≤ 0,70) yaitu nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 dan 12. Selebihnya soal lainnya 

tergolong dalam tingkat kesukaran terlalu sukar (P < 0,30) yaitu butir soal 

nomor 1 dan 5. Perhitungan tingkat kesukaran butir soal uji coba tes 

Pemahaman Konsep Matematis peserta didik selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 8.   

3. Hasil Daya Pembeda  

Setelah dilakukan uji tingkat kesukaran butir soal, kemudian dilakukan 

uji daya pembeda butir soal. Adapun uji coba daya beda yang digunakan 

untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan 
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peserta didik yang berkemampuan rendah. Hasil analisis daya pembeda butir 

soal dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.3 
      Daya Pembeda Item Soal  

No Daya Pembeda 
 (DP)  

Keterangan 

1 0,25 Cukup 
2 0,2 Cukup 
3 -0,017 Sangat Jelek  
4 0,27 Cukup 
5 0,083 Jelek 
6 0.117 Jelek 
7 0.083 Jelek 
8 0.217 Cukup 
9 0.067 Jelek 

10 0.083 Jelek 
11 0.017 Jelek 
12 0.23 Cukup 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh data yang kurang memuaskan. 

Perhitungan analisis daya pembeda butir soal tes kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis peserta didik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

10. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 6 soal 

dikategorikan jelek dengan 0,00 < D  0,20, 5 soal dikategorikan cukup 

dengan 0,20 < DP ≤ 0,40 dan 1 soal dikategorikan Sangat Jelek dengan D  

0,00. Penulis tidak menggunakan soal nomor 3 karena memiliki kriteria sangat 

jelek dan akan memilih dari soal yang berkriteria jelek dan cukup berdasarkan 

hasil tingkat validitas butir soal.  
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4. Hasil Reliabilitas  

Perhitungan reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten. Menurut Anas Sudijono, suatu tes dikatakan baik 

jika memiliki reliabilitas 0,70  < r11 ≤ 1.00. Dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach diperoleh hasil perhitungan reliabilitas butir soal sebesar 

0,935. Dimana angka tersebut memenuhi kriteria soal yang layak digunakan 

untuk mengambil data kemampuan pemahaman konsep matematis peserta 

didik, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11.  

5. Hasil Uji Instrumen  

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari uji 

coba soal kemampuan Pemahaman Konsep Matematis diperoleh 6 kriteria 

soal tes yang diharapkan. Setelah melihat hasil uji validitas, uji tingkat 

kesukaran dan uji daya pembeda kemudian dirangkum dalam Tabel 4.4 

berikut:   

Tabel 4.4 
Uji Validitas, Daya Pembeda, Tingkat Kesukaran  

 
No Validitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 

1  Tidak Valid Terlalu Sukar Cukup 

2 Valid Sedang Cukup 

3 Valid Sedang Sangat Jelek  

4 Valid Sedang Cukup 
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5 Tidak Valid Terlalu Sukar Jelek 

6 Valid Sedang Jelek 

No Validitas Tingkat Kesukaran Daya Pembeda 

7 Tidak Valid Sedang Jelek 

8 Valid Sedang Cukup 

9 Valid Sedang Jelek 

10 Valid Terlalu Mudah Jelek 

11 Tidak Valid Sedang Sangat Jelek 

12 Valid Sedang Cukup 

 
           Berdasarkan Tabel 4.4 di atas mengemukakan hasil dari beberapa uji. 

Penulis akan mengambil soal berdasarkan uji yang terdapat diatas sebagai soal 

dalam tes pemahaman konsep. Dari 12 soal yang diujicobakan sehingga 

didapatkanlah 6 butir soal yang akan digunakan karena memenuhi dari kriteria 

di atas dan merupakan soal yang terbaik dari yang ada yaitu butir soal nomor 

2, 4, 6, 8, 9 dan 12. 

B. Deskripsi Data Amatan 

Pengambilan data dilakukan setelah proses pembelajaran pada materi 

Bangun Ruang Sisi Datar. Setelah data dari semua variabel terkumpul 

selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis. Data tentang kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis peserta didik materi Bangun Ruang Sisi Datar 

yang sudah dipelajari, selanjutnya dapat dicari nilai tertinggi (xmaks) dan nilai 
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terendah (xmin) pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Kemudian dicari 

ukuran tendensi sentralnya meliputi rataan, median, modus dan ukuran variansi 

kelompok meliputi jangkauan (Q) dan simpangan baku (s) yang dapat dirangkum 

dalam penjelasan berikut ini:  

1. Hasil Tes Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada kelas eksperimen dengan 

menerapkan metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer pada 

saat proses pengerjaan soal bahwa dari peserta didik diperoleh data nilai baik 

rata-rata, median, modus, variansi dan simpangan baku. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. Berikut adalah hasil dari nilai 

tes kemampuan Pemahaman Konsep Matematis peserta didik di dalam kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.5 yaitu: 

Tabel 4.5 
Rekapitulasi Nilai Tes Pemahaman Konsep Matematis  

Peserta Didik Kelas Eksperimen 

Statistika Nilai 

Jumlah Peserta Didik (N) 30 

Nilai Tertinggi (xmaks) 100 

Nilai Terendah (xmin) 50 

Rata-rata   74  

Median 75 

Modus 79 
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Variansi 210 

Simpangan Baku 14.5 

 

          Berdasarkan Tabel 4.5 di atas diperoleh data yang cukup baik dengan 

nilai keseluruhan rata-rata peserta didik adalah dengan nilai 74 yang berarti 

berada di atas KKM yang ingin dicapai yaitu nilai 70. Berarti juga bahwa 

metode yang diterapkan penulis di dalam kelas eksperimen telah berhasil 

dilaksanakan dan bahkan terdapat peserta didik mencapai nilai yang 

sempurna. Rekapitulasi nilai kemampuan pemahaman konsep dalam bentuk 

grafik dapat dilihat pada Lampiran 29. 

2. Hasil Tes Kelas Kontrol 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada kelas kontrol dengan 

menerapkan metode pembelajaran ekspositori pada saat proses pengerjaan 

soal bahwa dari peserta didik diperoleh data nilai baik rata-rata, median, 

modus, variansi dan simpangan baku. Perhitungan hasil kelas kontrol 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16. Berikut adalah hasil dari nilai 

tes kemampuan Pemahaman Konsep Matematis peserta didik di dalam kelas 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.6 yaitu :    
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Tabel 4.6 
Rekapitulasi Nilai Tes Pemahaman Konsep Matematis  

Peserta Didik Kelas Kontrol 

Statistika Nilai 

Jumlah Peserta Didik (N) 28 

Nilai Tertinggi (xmaks) 92 

Nilai Terendah (xmin) 33 

Rata-rata   60 

Median 63 

Modus 71 

Variansi 222 

Simpangan Baku (s) 14.9 

 

           Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diperoleh data yang kurang memuaskan 

dengan nilai keseluruhan rata-rata peserta didik adalah dengan nilai 60 yang 

berarti berada di bawah KKM yang ingin dicapai yaitu nilai 70. Berarti juga 

bahwa metode yang diterapkan di dalam kelas kontrol kurang cocok 

digunakan lebih baik menggunakan metode lain agar berhasil mencapai tujuan 

meski terdapat peserta didik mencapai nilai yang sangat baik namun 

keseluruhan kelas tidak berhasil mencapai KKM. Perbandingan nilai 

pemahaman konsep dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Lampiran 30.  

 



 

RADEN INTAN

LAMPUNG

C. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh hasil analisis data adalah sebagai 

berikut:  

1. Hasil Uji Normalitas  

            Hasil dari uji normalitas data kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

dengan materi Bangun Ruang Sisi Datar terhadap masing-masing kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol telah diperoleh. Berikut hasil uji normalitas 

yang disajikan dalam bentuk Tabel 4.7 sebagai berikut: 

       Tabel 4.7 
             Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas  

Kelas Jumlah 
Sampel 

    Kesimpulan 

Eksperimen 30 0,134 0,161 Normal  

Kontrol 28 0,102 0,167   Normal 

 

            Berdasarkan Tabel 4.7 di atas didapatkanlah hasil  dan   

masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sesuai dengan ketetapan 

sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan uji 

normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Berikut 

penjabaran lebih lanjut dari hasil uji normalitas masing-masing kelas yaitu :  
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Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil pengujian untuk kelas eksperimen diperoleh 

nilai rata-rata 74 dan nilai simpangan baku 14,5. Berdasarkan perhitungan 

diperoleh   = 0,134 yaitu harga yang besar dengan banyak sampel 

sebanyak 30 dan taraf  α = 0,05 maka didapat = 0,161. Perhitungan 

hasil data uji normalitas kelas eksperimen selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 21. Terlihat bahwa pada taraf signifikan =  0,05 diperoleh 

  yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.  

a. Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Berdasarkan hasil pengujian untuk kelas kontrol diperoleh nilai 

rata-rata 60 dan nilai simpangan baku 14,9. Berdasarkan perhitungan 

diperoleh = 0,102 yaitu harga yang besar dengan banyak sampel 

sebanyak 28 dan taraf  α = 0,05 maka didapat = 0,167. Perhitungan 

hasil data uji normalitas kelas kontrol selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 22. Terlihat bahwa pada taraf signifikan = 0,05 diperoleh 

yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal  dari populasi yang 

berdistribusi normal.  

2. Hasil Uji Homogenitas  

Setelah kedua kelompok sampel pada penelitian ini dinyatakan berasal 

dari data yang berdistribusi normal, maka selajutnya juga harus diuji 

kehomogenannya. Hasil dari uji homogenitas data kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis dengan materi Bangun Ruang Sisi Datar terhadap kedua 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol telah diperoleh. Lebih jelasnya dari 

hasil uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini: 

 Tabel 4.8 
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Homogenitas  

 
Kelas Jumlah 

Sampel 
Variansi (S2)  hitung   tabel  Kesimpulan 

Eksperimen 30 210 0.22 3.841 Homogen 
 Kontrol 28 222 

 
             Berdasarkan Tabel 4.8 diatas diperoleh nilai hitung dan tabel kedua 

sampel. Sesuai dengan ketetapan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sampel-sampel berasal dari populasi yang homogen. Hasil perhitungan 

uji kedua sampel selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23. 

D. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji persyaratan analisis untuk kenormalan distribusi dan 

kehomogenan varian terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk 

mengetahui pengaruh metode pembelajaran giving question and getting answer 



 

RADEN INTAN

LAMPUNG

terhadap pemahaman konsep matematis peserta didik. Adapun hasil perhitungan 

dengan uji t sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 24.  Lebih jelasnya berikut 

adalah hasil perhitungan uji hipotesis yang disajikan dalam bentuk Tabel 4.9 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Hipotesis 

 
Kelas Jumlah 

Sampel 
Rata - 
rata 

   Kesimpulan 

Eksperimen 30 74 3,58 2,003 Menerima H1 

Kontrol 28 60 
 

            Berdasarkan Tabel 4.9 di atas terlihat bahwa  lebih besar dari 

( 3,58 > 2,003). Dapat dikatakan terdapat perbedaan pemahaman konsep 

matematis antara peserta didik yang diajar menggunakan metode giving question 

and getting answer dengan peserta didik yang diajar metode ekspositori. 

Sehingga, ada pengaruh yang signifikan dari penerapan metode pembelajaran 

giving question and getting answer terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik kelas VIII SMPN 6 Bandar Lampung.  

E. Pembahasan / Analisis 

           Berdasarkan hasil perhitungan analisis statistik pada paparan di atas, 

diperoleh hasil yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara  dan 

. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematis peserta 

didik yang menggunakan metode pembelajaran giving question and getting 

answer lebih tinggi jika dibandingkan pada pemahaman konsep matematis 
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peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran ekspositori. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hisyam Zaini yang mengemukakan bahwa dalam penelitian 

dengan memberi pertanyaan kepada peserta didik atau menyuruh mereka 

berdiskusi tentang materi yang baru saja diberikan mampu meningkatkan nilai 

evaluasi dengan kenaikan yang signifikan.  

               Hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran giving question and getting answer 

berpengaruh karena metode ini mampu menjadikan peserta didik aktif dalam 

proses pembelajaran dan memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya 

dan menjawab pertanyaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hisyam Zaini yang 

mengemukakan bahwa otak sebenarnya dapat memproses dengan baik jika 

terjadi proses refleksi secara internal. Refleksi secara internal yaitu jika peserta 

didik diajak berdiskusi, menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan maka 

otak akan bekerja lebih baik. Sehingga proses belajarpun dapat terjadi dengan 

baik pula. 

            Dalam pengamatan penulis, pada awalnya peserta didik merasa malu 

ketika penulis memberikan kesempatan untuk bertanya. Namun hal tersebut 

dapat teratasi ketika metode giving question and getting answer dilaksanakan. 

Dengan kata lain, temuan yang penulis dapt adalah rasa harga diri peserta didik 

menjadi lebih tinggi. Hal ini sesuai pada hasil penelitian Alisson yang 

menunjukkan peserta didik merasa lebih nyaman dan lebih asyik selama kegiatan 

pembelajaran ketika menerapkan metode giving question and getting answer. 
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           Pada proses ketika peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, 

kemudian diperintahkan menentukan pilihan pertanyaan yang akan diajukan dan 

menentukan topik yang akan dijelaskan. Kegiatan ini melatih setiap peserta didik 

menyimpulkan konsep yang belum mereka pahami maupun konsep yang telah 

pahami. Itu berarti kegiatan ini telah melatih pemahaman konsep matematika 

yang mendalam peserta didik. 

             Penerimaan individu menjadi lebih besar terjadi saat peserta didik dibagi 

menjadi kelompok. Pada saat ada peserta didik bertanya dan yang lainnya 

menjawab pertanyaan. Misalnya, peserta didik bertanya untuk menyimpulkan 

konsep materi, peserta didik yang mendapat giliran, menjawab pertanyaan secara 

verbal dan tulisan. Satu pertanyaan tersebut telah melatih salah satu indikator 

pemahaman konsep yaitu menyimpulkan konsep.  

                Ketika peserta didik menjawab pertanyaan tersebut, peserta didik akan 

menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan lebih dipahami peserta didik 

yang lainnya. Peserta didik yang berkemampuan tinggi dapat membantu yang 

berkemampuan rendah. Oleh karena itu, selama kegiatan tersebut berlangsung 

akan lebih menggali pemahaman konsep matematis peserta didik dan melatih 

penyampaian materi peserta didik.  

            Berdasarkan hasil penelitian dari tes pemahaman konsep matematis 

diperoleh bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen lebih besar dibandingkan 

dengan rata-rata nilai kelas kontrol. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yuni 

Fita yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penerapan 
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metode giving question and getting answer terhadap hasil belajar. Nilai rata-rata 

kelas yang menggunakan metode giving question and getting answer lebih tinggi 

dibanding menggunakan metode konvensional. Pemahaman konsep matematis 

merupakan termasuk salah satu faktor penentu hasil belajar.  

              Untuk mengetahui besarnya pengaruh metode pembelajaran giving 

question and getting answer terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik. Dapat di lihat pada lampiran 31 melalui perhitungan effect size. 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh metode ini 

adalah 0,91. Berdasarkan interprestasi nilai cohen’s nilai 0,91 adalah 82% 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32.              

              Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa metode 

pembelajaran giving question and getting answer dapat menjadi alternatif dalam 

menerapkan metode pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik 

yang cukup signifikan. Berdasarkan teori-teori yang telah ada dan perhitungan 

statistik yang telah dilakukan, terbukti bahwa metode pembelajaran giving 

question and getting answer memberi pengaruh yang lebih baik dalam melatih 

pemahaman konsep matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 6 Bandar 

Lampung dibanding metode ekspositori.  

F. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini banyak faktor yang tidak diperhitungkan dan 

merupakan keterbatasan dalam penelitian. Faktor-faktor yang dimaksud seperti 
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subyek penelitian, waktu pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Waktu 

pembelajaran terbatas dan kurang efektif karena terganggu aktivitas di sekolah 

tersebut. Waktu pembelajaran peserta didik kelas VIII terganggu dengan 

pelaksanaan kegiatan ujian akhir semester kenaikan kelas. Evaluasi hasil 

pembelajaran terbatas pada tes tertulis yang berbentuk uraian sebagai akhir dari 

pembelajaran. Seharusnya evaluasi dilakukan sepanjang proses pembelajaran 

berlangsung. Pada proses mengerjakan soal tertulis untuk mengukur kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis peserta didik masih ada yang mengerjakan 

dengan tidak mandiri yang mengakibatkan hasilnya kurang akurat.      
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

            Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Adanya pengaruh metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer 

terhadap Pemahaman Konsep Matematis pada peserta didik kelas VIII 

semester genap SMP Negeri 6 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Besarnya pengaruh metode pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer terhadap Pemahaman Konsep Matematis pada peserta didik kelas VIII 

semester genap SMP Negeri 6 adalah 0,91 atau 82% lebih baik daripada 

metode ekspositori. 

3. Pemahaman Konsep Matematis peserta didik pada kelas eksperimen Giving 

Question and Getting Answer lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. 

B. Saran 

             Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, 

maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Lembaga pendidikan khususnya SMP Negeri 6 Bandar Lampung dapat 

menggunakan metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer 

dalam kegiatan belajar mengajar untuk pokok materi matematika lainnya. 

Khususnya materi bangun ruang sisi datar. Dengan adanya tanya-jawab 

interaktif antar peserta didik dalam pendekatan tersebut melatih pemahaman 
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konsep matematis peserta didik dan dapat membuat peserta didik merasa 

nyaman dalam mengikuti pelajaran matematika sehingga materi yang 

disampaikan oleh guru dapat diserap dengan baik dan hasil belar peserta didik 

dapat lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan metode pembelajaran 

Giving Question and Getting Answer peserta didik menjadi lebih aktif 

sehingga tujuan pembelajaranpun dapat tercapai. 

2. Kepada penelitian lanjutan, kiranya dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

menerapkan metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer 

dalam pembelajaran dan meningkatkan kemampuan matematika lain. 
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Lampiran 1 
 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK  
UJI COBA INSTRUMEN KELAS IX B 

 
No Nama Kode 
1 ABDUL FATHAN MANSURIN UC-01 
2 ABDULLAH RIZKY RAMADHAN UC-02 
3 ADE LIA SUNDARI UC-03 
4 ADE NOPI SAPITRI UC-04 
5 AHMAD SUHANDI UC-05 
6 ANDIKA PRATAMA UC-06 
7 ANGELIN PUTRI SETIAWAN UC-07 
8 ANGGA SAPUTRA UC-08 
9 ANGGI ARISKA APRILIANI UC-09 
10 ANGGUN PRATIWI UC-10 
11 ARYA HADI PRATAMA UC-11 
12 ASNABAH UC-12 
13 AULIA SAFIRA UC-13 
14 AWALIA NURFAJRIAH UC-14 
15 AZIS JULIANTO UC-15 
16 BISMO RIZKY ERIYAN.T. UC-16 
17 DAPIT RAMDANI UC-17 
18 DESTI ROMADON UC-18 
19 DHEA NOVA PUSPITA UC-19 
20 DIMAS KURNIAWAN UC-20 
21 HAJUTRI PREHATIN UC-21 
22 HIKMAL AKBAR UC-22 
23 LIANA TANTRI UC-23 
24 LISA ANGGRAINI UC-24 
25 LUKMAN AL HAKIM UC-25 
26 M. RIZIQ UC-26 
27 MIA FITRIYANI UC-27 
28 NIKEN SASIKIRANA SYAHRANI UC-28 
29 NONI MONICA UC-29 
30 NURUL NADILLA UC-30 
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Lampiran 2 
Kisi-Kisi Uji Coba Tes Untuk Mengetahui  

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 
 

Nama Sekolah  :  SMP Negeri 6 Bandar Lampung 
Mata Pelajaran :  Matematika 
Kelas / Semeseter :  VIII/ Genap 
Kompetensi Inti : 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perlakuan jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar :   
1. Mengidentifakasi sifat-sifat kubus dan balok serta bagian 

bagiannya. 
2. Membuat jaring-jaring kubus dan balok. 
3. Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. 
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No. Indikator Pemahaman 
Konsep Matematis 

Indikator Materi  
Kubus dan Balok 

No. Item 
Tes 

1. 

Menyimpulkan konsep yang 
telah dipelajari secara tulisan. 

Menentukan bagian- 
bagian dan sifat-
sifat dari kubus 
dan balok 

1,6 

2. 

Mengklarifikasi objek 
menurut sifat- sifat 
tertentu sesuai 
konsepnya. 

Menemukan unsur-
unsur bangun 
ruang sisi datar 
melalui gambar 
berdasarkan sifat-
sifatnya yang 
telah dipelajari. 

 
2,3 

3. 

 
Memberi contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep. 
 

Membuat jaring-
jaring kubus dan 
balok dan 
menghitung 
panjang kerangka 

5, 12 

4. 
Mengembangkan syarat 

perlu dan syarat cukup 
dari suatu konsep. 

Menghitung volume 
kubus dan balok 4, 10 

5. 

Menggunakan, 
memanfaatkan dan 
memilih prosedur atau 
operasi tertentu. 

Menentukan 
perbandingan luas 
permukaan atau 
volume dari dua 
bangun ruang 
yang sebangun. 

7, 9 

6. Mengaplikasikan konsep atau 
algoritma pemecahan masalah. 

Menyelesaikan 
masalah dengan 
menggunakan 
konsep bangun 
ruang sisi  datar 

8, 11 
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Lampiran 4 
 

Alternatif Solusi Tes Pemahaman Konsep Matematis 
Dan Pedoman Penskoran 

 

1. Bagian-bagian kubus dan balok adalah : a)titik, b)sudut, c)sisi, d)rusuk, e)diagonal 

bidang, f)bidang diagonal,  dan g)diagonal ruang 

 
 

2. Unsur-unsur yang ada pada balok disamping adalah 

a. Titik sudut  : A, B, C, D, E, F, G dan H 

b. Rusuk  : AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HF 

c. Sisi  : ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, ADHE 

d. Diagonal bidangnya : AF, BE, BG, FC, CH, DG, AH, DE, BD, AC, EG dan 

 HG 
e. Diagonal ruangnya   : AG, BH, CE dan DF 

 
 
3.                                       Diagonalnya adalah sebagai berikut : 

Diagonal sisi     : AF, BE, CF, BG, DG, CH, AH, DE, FH, 
EG, AC, BD. 

Diagonal ruang : DF, BH, AG, CE. 
Bidang diagonal   : ABGH, CDEF, BDEH, ACEG, ADFG, 

BCEH. 

 

 

 

4. Diketahui   : balok dengan ukuran : p = 10 cm, ℓ = 3 cm, t = 4 cm 
Ditanya    : volume balok dan kubus ? 
Penyelesaian  : Pertama-tama mencari volume dari balok terlebih dahulu. 

Volume balok : 
V = p x ℓ x  t 
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V = 10 cm x 3 cm x 4 cm  
V = 120 cm3 

 
Kemudian kita hitung volume kubusnya. Lihatlah posisi kubus diatas, panjang 
sisinya sama dengan lebar balok. Maka panjang sisi kubus tersebut adalah 3cm. 
 

Volume kubus : 
V = s x s x s 
V = 3 x 3 x 3 
V = 27cm3 

 
Jadi, volume balok dan kubus adalah: 120 + 27 = 147cm3 

 

 

 
5. Aaa 

 

 

 

 

 

(jawaban menyesuaikan peserta didik, dengan jaring-jaring kubus yang benar) 

 

6. Sifat-sifat balok : 
a. Memiliki 4 buah sisi berbentuk persegi panjang 
b.  Memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama 
c.  Mempunyai 6 bidang sisi 
d. Mempunyai 4 diagonal ruang 
e. Memiliki 12 bidang diagonal yang menghubungkan rusuk-rusuk berhadapan, 

sejajar, serta terletak pada sisi yang berbeda. 
 
 

7. Diketahui :  volume kubus 1 (V1) = 343 cm3  
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Ditanya:   volume kubus yang ke 2 ? 
Penyelesaian: 
Panjang rusuk awal S1 = S3  = V1 

    S3  = 343 cm3     
            S   =      

S   =    7 cm 
Jadi rusuk kubus 1 S1 = 7 

Jika rusuk tersebut diperbesar 3 kali dari panjang semula, maka : 
 S2 = 3 x S1 
 S2 = 3 x 7 cm 
 S2 = 21 cm 

Volume kubus setelah rusuknya diperbesar 3 kali : 
Volume kubus 2 =  V2 =  (S2)3 

 V2 =  (21)3 cm3 
 V2 = 9.261  cm3

 
Jadi volume kubus setelah diperbesar 3 kali adalah 9.261 cm3

 

 

8. Diketahui : terdapat lemari kayu berbentuk balok. 
p   = 1,5 m 
ℓ   = 1 m 
t    = 2 m 

Ditanya : uang yang dibutuhkan untuk membeli kayu 
Penyelesaian :  
luas permukaan lemari = luas permukaan balok 
   = 2 (p.ℓ + p.t + ℓ.t) 
Uang yang dibutuhkan untuk membeli kayu = 2 (p.ℓ + p.t + ℓ.t) x 20.000 
 
Luas permukaan lemari = 2 (p.ℓ + p.t + ℓ.t) 

= 2 (1,5 . 1 + 1,5. 2 + 1. 2) 
= 2 (1.5 + 3 + 2) 
= 2 (6,5) 
= 13 m2 

 
Uang yang dibutuhkan = 13 x 20.000 
           = 260.000 
Jadi, uang yang dibutuhkan tukang untuk membeli kayu adalah sebesar  
Rp. 260.000,- 
 

9. Diketahui  : Perbandingan rusuk kubus 2 cm : 6 cm 
  rusuk kubus 1 (S1) = 2 cm 
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  rusuk kubus 2 (S2)= 6 cm 
Ditanya   : Perbandingan volume kedua kubus 
Penyelesaian :  

V kubus 1  = (S1)3  

  = (2 cm)3 
  = (2 x 2 x 2)cm3 
  = 8 cm3  
 
 

V Kubus 2 = S3  

= 63 
= (6 x 6 x 6)cm3 
=  216 cm3  
 

Perbandingan volume kubus 1 : volume kubus 2 = 8 : 216 atau 1 : 27 
Jadi, perbandingan volume kubus tersebut adalah 1: 27 

 
 

10. Diketahui: S = 18 cm 
     Ditanya   :  V = ....?  
     Penyelesaian : 

V = s x s x s 
V = (18 x 18 x 18)cm3 
V = 5.832 cm3  

Jadi, volume kado tersebut adalah 5.832 cm3 
 

11.      Diketahui:    Kubus kecil yang memiliki volume 8 cm3  
         Kubus yang lebih besar dapat diisi 8 kubus kecil 

 Ditanya:       Volume kubus yang besar?    
Penyelesaian  :  

Volume Kubus besar   =  8 x jumlah kubus kecil  
=  8 x volume kubus kecil  
=  8 x 8 cm3 

                              =  64 cm3 
Jadi, volume kubus besar adalah 64 cm3. 
 

12. Diketahui :     Kubus yang memiliki panjang rusuk 16 cm 
  Kawat sepanjang 25 meter = 2500 cm 

 Ditanya :  Berapa banyak maksimal model kerangka yang dapat dibuat? 
 Penyelesaian: 
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  Menghitung berapa panjang kawat untuk membuat satu model kubus 
  Kerangka kubus = 16 cm x 12 rusuk 
       =  192 cm 
  Menghitung banyak maksimal kubus yang dibuat 
  Maksimal kubus = 2500 cm : 192 cm 
           =  13,02  
  Jadi, model kerangka kubus yang dapat dibuat adalah 13 kubus. 
 

PEDOMAN PENSKORAN  

 

Skor Kriteria 

4 Semua yang Berikut ini terpenuhi 

 Jawaban yang diperoleh benar 

 Penjelasan jelas dan lengkap 

 Perhitungan matematis yang dilakukan benar 

3 Hanya terjadi salah satu dari yang berikut: 

 Jawaban salah karena sedikit kesalahan 

perhitungan 

 Penjelasan kurang jelas 

 Penjelasan kurang lengkap 

2 Terjadi 2 dari 3 hal pada skor 3 di atas, atau salah satu 

atau lebih dari ciri-ciri berikut terjadi: 

 Jawaban tidak benar, namun disebabkan 

kesalahan analisis (bukan kesalahan perhitungan) 

 Penjelasan tidak jelas atau membingungkan 

 Ada kesalahan penerapan strategi penyelesaian 

1 Jawaban tidak benar dan penjelasan (jika ada) dengan 
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alasan yang tidak benar dan strategi yang diterapkan 

tidak benar atau membingungkan 

0 Kriteria jawaban dalam keadaan kosong atau berisi 

catatan yang tidak relevan untuk menjawab masalah. 
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4 cm 

Lampiran 3 
 

Uji Coba Soal Tes Pemahaman Konsep Matematis 

 

1. Sebutkan minimal tiga bagian-bagian kubus dan balok ! 

 
2. Perhatikan balok ABCD. EFGH di samping.  

Sebutkan titik sudut, rusuk-rusuk, bidang sisi,  

dan diagonal ruangnya ! 
 

3. Perhatikanlah kubus di bawah ini. 

 

Tentukan diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang 

diagonal pada kubus tersebut ! 

 

 

 

 
4. aaa 

 
 
 
 
   
 

 10 cm 
3 cm 
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Pada gambar di atas terdapat sebuah balok yang diatasnya terletak sebuah kubus. 
Apabila balok tersebut memiliki panjang 10 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. 
Hitunglah volume balok dan kubus yang ada di atasnya! 
5. Gambarkan 3 jaring-jaring kubus yang berbeda ! 

 
6. Sebutkan minimal tiga sifat dari gambar di bawah ini yang kamu ketahui ! 

 

 

7. Sebuah kubus memiliki volume 343 cm3. Jika panjang rusuk kubus tersebut 

diperbesar menjadi 3 kali panjang rusuk semula. Tentukan volume kubus yang 

baru ! 

 

8. Seorang tukang kayu ingin membuat sebuah lemari kayu berbentuk balok 

dengan ukuran panjang 1,5 m, lebar 1 m, dan tinggi 2 m. Berapakah uang 

yang dibutuhkan tukang kayu tersebut untuk membeli kayu jika harga kayu 

untuk membuat lemari tersebut adalah Rp. 20.000,-  tiap meter ! 

 
9. Panjang rusuk dua buah kubus masing-masing berbanding 2 cm : 6 cm. 

Berapakah perbandingan volume kedua kubus tersebut ! 

 
10. Titin membawa kado ulang tahun untuk Dika. Kado tersebut berbentuk kubus. 

Panjang rusuk kado tersebut adalah 18 cm. Hitunglah volume kado tersebut ! 
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11.  Suatu kubus dapat memuat 8 kubus kecil yang volume 1 kubus kecil adalah 

     8 cm3. Hitunglah Volume kubus tersebut ! 

12.  Budi membuat model kerangka kubus yang berukuran panjang rusuk 16 cm. 

 Budi memiliki kawat yang panjangnya 25 meter. Hitunglah model kerangka 
 kubus maksimal yang dapat dibuat Budi !  
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Lampiran 7
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Lampiran 7  
ANALISIS TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 

No KODE No Item Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 UC-01 1 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 2 36 
2 UC-02 1 4 4 4 1 2 3 1 3 4 2 4 29 
3 UC-03 3 4 3 4 1 3 2 4 3 1 3 2 33 
4 UC-04 2 4 1 4 3 3 3 2 4 4 2 3 35 
5 UC-05 1 4 1 2 1 3 4 3 2 2 2 2 27 
6 UC-06 3 2 2 1 1 4 2 2 2 4 3 3 29 
7 UC-07 2 4 2 2 2 3 1 1 3 4 1 2 27 
8 UC-08 0 4 2 4 0 4 2 2 3 4 2 4 31 
9 UC-09 1 2 2 3 0 1 2 2 3 4 3 2 25 
10 UC-10 1 3 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 31 
11 UC-11 1 3 2 4 1 2 3 3 4 2 1 4 30 
12 UC-12 0 2 1 1 1 3 1 2 4 4 0 4 23 
13 UC-13 0 4 2 2 0 2 2 2 3 2 0 1 20 
14 UC-14 1 2 3 3 2 3 0  1 2 4 3 1 25 
15 UC-15 2 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3 33 
16 UC-16 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 36 
17 UC-17 3 3 2 3 0 2 2 2 4 2 1 4 28 
18 UC-18 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 31 
19 UC-19 4 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 25 
20 UC-20 0 2 4 1 1 2 4 2 2 3 3 2 22 
21 UC-21 2 2 1 1 1 3 2 1 2 4 2 1 22 
22 UC-22 1 0 2 4 4 2 2 1 3 2 2 0 23 
23 UC-23 2 0 2 3 3 3 1 3 2 4 3 3 29 
24 UC-24 0 2 3 0 2 2 1 2 2 4 4 4 26 
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25 UC-25 0 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 22 
26 UC-26 2 3 2 2 1 3 3 3 2 4 2 3 30 
27 UC-27 1 2 4 4 0 2 3 1 2 4 3 3 25 
28 UC-28 1 3 4 3 0 4 4 2 3 2 3 2 27 
29 UC-29 4 2 2 3 0 2 4 2 3 2 2 2 28 
30 UC-30 0 1 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 28 
 Σx 43 78 67 80 65 81 75 43 82 97 67 76 836 

  1,43 2,6 2,23 2,66 2,1 2,7 2,5 1,43 2,73 3,23 2,23 2,53 

xmaks 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
I 0,25

7 
0,65 0,557 0,665 0,525 0,675 0,625 0,25

7 
0,68
2 

0,80
7 

0,557 0,632 

Kesimpulan Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Mudah Sedang Sedang 
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Lampiran 8 
PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 

Rumus yang digunakan  

Keterangan : 
    = tingkat kesukaran butir i 

= jumlah skor butir i yang dijawab oleh testee 

= skor maksimum 

   = jumlah testee. 

Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Besar P Interpretasi 

P < 0,30 Terlalu Sukar 
0,30 ≤ P ≤ 0,70 Sedang 

P > 0,70 Terlalu Mudah 
 

 

Item Butir Soal Indeks Kesukaran Item 

(P) 

Interprestasi 

1 0,257 Sukar 

2 0,65 Sedang 

3 0,557 Sedang 
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4 0,665 Sedang 

5 0,257 Sukar 

6 0,675 Sedang 

7 0,625 Sedang 

8 0,525 Sedang 

9 0,682 Sedang 

10 0,807 Mudah 

11 0,557 Sedang 

12 0,632 Sedang 
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Lampiran 9 
ANALISIS UJI DAYA BEDA INSTRUMEN 

 

No 
Urut Siswa 

No Item Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

UC-01 1 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 2 36 
UC-16 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 36 
UC-04 2 4 1 4 3 3 3 2 4 4 2 3 35 
UC-03 3 4 3 4 1 3 2 4 3 1 3 2 33 
UC-15 2 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3 33 
UC-08 0 4 2 4 0 4 2 2 3 4 2 4 31 
UC-10 1 3 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 31 
UC-18 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 31 
UC-11 1 3 2 4 1 2 3 3 4 2 1 4 30 
UC-26 2 3 2 2 1 3 3 3 2 4 2 3 30 
UC-02 1 4 4 4 1 2 3 1 3 4 2 4 29 
UC-06 3 2 2 1 1 4 2 2 2 4 3 3 29 
UC-23 2 0 2 3 3 3 1 3 2 4 3 3 29 
UC-17 3 3 2 3 0 2 2 2 4 2 1 4 28 
UC-29 4 2 2 3 0 2 4 2 3 2 2 2 28 
UC-30 0 1 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 28 
UC-05 1 4 1 2 1 3 4 3 2 2 2 2 27 
UC-07 2 4 2 2 2 3 1 1 3 4 1 2 27 
UC-28 1 3 4 3 0 4 4 2 3 2 3 2 27 
UC-24 0 2 3 0 2 2 1 2 2 4 4 4 26 
UC-27 1 2 4 4 0 2 3 1 2 4 3 3 25 
UC-09 1 2 2 3 0 1 2 2 3 4 3 2 25 
UC-14 1 2 3 3 2 3 0  1 2 4 3 1 25 
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UC-19 4 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 25 
UC-12 0 2 1 1 1 3 1 2 4 4 0 4 23 
UC-22 1 0 2 4 4 2 2 1 3 2 2 0 23 
UC-20 0 2 4 1 1 2 4 2 2 3 3 2 22 
UC-21 2 2 1 1 1 3 2 1 2 4 2 1 22 
UC-25 0 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 22 
UC-13 0 4 2 2 0 2 2 2 3 2 0 1 20 
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Lampiran 10 
ANALISIS DAYA BEDA SOAL 
KELOMPOK ATAS  

No No Item Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

UC-01 1 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 2 36 
UC-16 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 36 
UC-04 2 4 1 4 3 3 3 2 4 4 2 3 35 
UC-03 3 4 3 4 1 3 2 4 3 1 3 2 33 
UC-15 2 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3 33 
UC-08 0 4 2 4 0 4 2 2 3 4 2 4 31 
UC-10 1 3 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 31 
UC-18 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 31 
UC-11 1 3 2 4 1 2 3 3 4 2 1 4 30 
UC-26 2 3 2 2 1 3 3 3 2 4 2 3 30 
UC-02 1 4 4 4 1 2 3 1 3 4 2 4 29 
UC-06 3 2 2 1 1 4 2 2 2 4 3 3 29 
UC-23 2 0 2 3 3 3 1 3 2 4 3 3 29 
UC-17 3 3 2 3 0 2 2 2 4 2 1 4 28 
UC-29 4 2 2 3 0 2 4 2 3 2 2 2 28 
BA 29 45 33 48 24 44 40 39 43 51 34 45 
JA 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
PA 0.48 0.75 0.55 0.8 0.4 0.73 0.66 0.65 0.71 0.85 0.56 0.75 
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ANALISIS DAYA BEDA SOAL 
KELOMPOK BAWAH 

No No Item Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

UC-30 0 1 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 28 
UC-05 1 4 1 2 1 3 4 3 2 2 2 2 27 
UC-07 2 4 2 2 2 3 1 1 3 4 1 2 27 
UC-28 1 3 4 3 0 4 4 2 3 2 3 2 27 
UC-24 0 2 3 0 2 2 1 2 2 4 4 4 26 
UC-27 1 2 4 4 0 2 3 1 2 4 3 3 25 
UC-09 1 2 2 3 0 1 2 2 3 4 3 2 25 
UC-14 1 2 3 3 2 3 0  1 2 4 3 1 25 
UC-19 4 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 25 
UC-12 0 2 1 1 1 3 1 2 4 4 0 4 23 
UC-22 1 0 2 4 4 2 2 1 3 2 2 0 23 
UC-20 0 2 4 1 1 2 4 2 2 3 3 2 22 
UC-21 2 2 1 1 1 3 2 1 2 4 2 1 22 
UC-25 0 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 22 
UC-13 0 4 2 2 0 2 2 2 3 2 0 1 20 

BB 14 33 34 32 19 37 35 26 39 46 33 31 
JB 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
PB 0.23 0.55 0.567 0.533 0.3167 0.617 0.583 0.433 0.65 0.767 0.55 0.517 

 
DP 0.25 0.2 -0.017 0.27 0.083 0.117 0.083 0.217 0.067 0.083 0.017 0.23 
Kesimpulan Cukup Cukup Jelek Sekali Cukup Jelek Jelek Jelek Cukup Jelek Jelek Jelek Cukup 
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Lampiran 24 

UJI HIPOTESIS 

 

Rumus yang digunakan:  

 

 

 

Diketahui: 

       = 74 

       = 60 

       

       

       = 210 

       222.031746 = 222 

Penyelesaian : 
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Jadi, diperoleh thitung adalah 3.58. 

 

Menghitung ttabel dengan α = 0.05 maka  

 
          =  

         =  

         = 2.003 

 

Dari perhitungan yang telah dilakukan di dapat thitung = 3.58 dan ttabel = 2.003. 

Dengan demikian thitung > ttabel artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 
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