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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

          Penelitian ini dilaksanakan di SMP Setia Dharma Pekanbaru yang 

beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H, No.67, Pekanbaru. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2017-2018. 

TABEL III.1 

WAKTU PENELITIAN 

Waktu Keterangan 

Maret 2017 Bimbingan Proposal 

19 April 2017 Seminar Proposal 

Mei – Juni 2017 Desain Buku Kartun Matematika dan Instrumen 

3 Mei 2017 Validasi Instrumen 

31 Juli – 9 Agustus 2017 Validasi Buku Kartun Matematika 

6 Juli 2017 Validasi Soal Posttest 

29 – 30 Agustus 2017 Uji Kelompok Kecil 

1 – 26 September 2017 Uji Kelompok Terbatas 

27 September 2017 Uji Posttest 

1 – 8 Oktober 2017 Pengolahan Data 

 

B. Jenis Penelitian  

          Strategi untuk mengembangkan suatu produk pendidikan oleh Brog dan 

Gall (1983) disebut sebagai penelitian dan pengembangan yang lebih dikenal 

dengan istilah Research & Development (R&D). Pengertian Penelitian 

pengembangan menurut Brog dan Gall (1983) adalah suatu proses yang 

diapakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.1 

Penelitian pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam 

                                                             
1 Punaji Setyosari, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2013), h.215 
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rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk 

yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan.2 Jadi penelitian 

pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam bidang 

pendidikan atau pembelajaran. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda 

atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran 

di kelas atau di laboratorium, tetapi dapat juga perangkat lunak (software), 

seperti program komputer untuk pengolahan data. 

C. Model Pengembangan 

          Pelaksanaan pengembangan perangkat pengajaran memerlukan model 

pengembangan yang sesuai dengan sistem pendidikan. Beberapa model 

pengembangan perangkat, yaitu model Four-D, model Kemp, model ADDIE 

dan lainnya. Model penelitian dan pengembangan ADDIE lebih rasional dan 

lebih lengkap dari pada model 4D.3 ADDIE terdiri dari lima fase atau tahap, 

yaitu (A)nalysis, (D)esain, (D)evelopment, (I)mplementation, (E)valuation.4 

Model desain sistem pembelajaran ADDIE dengan komponen-komponennya 

dapat digambarkan dalam diagram pada gambar berikut:5 

 

 

                                                             
2 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Perkembangan Profesi dan Tenaga 

Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), h.206 
3 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h.199 
4 Benny A. Pribadi, Model Desain Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), h.125 
5 Ibid, h.127 
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D. Prosedur Pengembangan 

          Pengembangan buku kartun matematika ini sesuai dengan model desain 

sistem pembelajaran ADDIE, prosedur yang dilakukan terdiri dari lima tahap, 

yaitu: 

1. Analysis (Analisis) 

          Langkah analisis terdiri atas dua tahap, yaitu analisis kinerja atau 

performance analysis dan analisis kebutuhan atau need analysis.6  

a. Analisis Kinerja 

          Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi 

apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa 

penyelenggaraan program atau perbaikan manajemen. Analisis kinerja 

                                                             
6 Ibid, h.128 

A 

Analysis 

D 

Design 

D 

Development 

I 

Implementation 

E 

Evaluation 

Analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan 

solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa 

Menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, 

dan strategi pembelajaran 

 

Memproduksi program dan bahan ajar yang akan 

digunakan dalam program pembelajaran 

 

Melaksanakan program pembelajaran dengan 

menerapkan desain atau spesifikasi program 

pembelajaran 

Melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi 

hasil belajar 

 

Gambar 3.1 Model ADDIE 
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dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengklarifikasi 

masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran. 

          Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masih 

kurangnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dan 

terbatasnya media pembelajaran di sekolah, sehingga dibutuhkan solusi 

berupa perbaikan kualitas manajemen dalam proses pembelajaran. Solusi 

dari permasalahan tersebut bisa dilakukan dengan cara penyediaan media 

pembelajaran yang memadai, misalnya tersedia buku kartun matematika 

yang sesuai dengan komponen pembelajaran kontekstual. Namun tetap 

mengutamakan menggunakan gambar-gambar kartun yang menarik 

sebagai ilustrasi, efektif dan bermakna bagi siswa demi ketercapaian 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

b. Analisis kebutuhan 

          Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk 

menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu 

dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. 

Penelitian ini mengaharapkan buku kartun matematika berbasis 

kontekstual dapat memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. 

2. Design (Perancangan) 

          Langkah penting yang perlu dilakukan dalam tahap desain adalah 

menentukan pengalaman belajar atau learning experience yang perlu 
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dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran.7 Langkah 

desain harus mampu menjawab apakah program pembelajaran yang 

didesain dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan 

kemampuan yang terjadi pada siswa atau perbedaan kemampuan yang 

dimiliki dengan kemampuan ideal. Pada langkah perancangan ini disusun 

buku kartun matematika berbasis kontekstual untuk memfasilitasi 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

          Rancangan penelitian pengembangan buku kartun dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menetapkan judul buku kartun yang akan disusun. Judul buku kartun 

ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, indikator-indikator, materi 

pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum. 

b. Menyiapkan buku-buku sumber untuk pengumpulan materi pokok. 

Pengumpulan materi pokok ini dilakukan dengan menggunakan buku-

buku mata pelajaran matematika dan memanfaatkan download dari 

internet. 

c. Merancang format penulisan buku kartun. Kegiatan dalam merancang 

format penulisan buku kartun antara lain merancang bentuk buku 

kartun, menyusun materi, bentuk penggunaannya, menentukan unsur-

unsur yang harus ada dalam buku kartun, dan urutan dari unsur-unsur 

tersebut. 

 

                                                             
7 Ibid, h.130  
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3. Development (Pengembangan) 

          Langkah pengembangan mencakup kegiatan memilih dan 

menentukan metode, media, serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk 

digunakan dalam penyampaian materi atau substansi program 

pembelajaran.8  dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan 

buku kartun matematika. Pada tahap pengembangan kerangka yang masih 

konseptual tersebut direalisasikan menjadi buku kartun matematika yang 

siap diimplementasikan. Namun sebelumnya divalidasi oleh ahli desain 

media pembelajaran dan ahli materi pembelajaran matematika guna 

memperoleh data kevalidan buku kartun dan mendapatkan kritik dan saran 

sebelum diuji cobakan. 

4. Implementation (Implementasi) 

          Langkah implementasi mempunyai makna adanya penyampaian 

materi pembelajaran dari guru atau instruktur ke siswa,9 Artinya buku kartun 

matematika yang telah dinyatakan layak digunakan tersebut kemudian diuji 

cobakan ke siswa. Uji coba pertama dilakukan untuk kelompok kecil yang 

melibatkan siswa sekitar 6-12 orang.10 Selanjutnya uji coba kedua dilakukan 

pada kelompok besar, yaitu antara 30-100 orang.11 Pelaksanaan penelitian 

ini di SMP Setia Dharma Pekanbaru, untuk uji coba pertama pada kelompok 

                                                             
8 Ibid, h.132 
9 Ibid, h.134 
10 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Bidang Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h.163  
11 Ibid, h.164  
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kecil yaitu di kelas VII.1 sebanyak 6 siswa. Sedangkan untuk uji coba 

kelompok terbatas dilaksanakan di kelas VII.2 sebanyak 30 siswa.  

          Selain itu, instrument yang diperlukan dalam mengumpulkan data 

pada tahap ini berupa angket praktikalitas dan soal posttest. Aangket 

praktikalitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepraktisan dari 

produk yang dikembangkan sedangkan soal posttest dimaksudkan untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah 

menggunakan buku kartun matematika. 

5. Evaluation (Evaluasi) 

          Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan 

untu memberikan nilai terhadap program pembelajaran.12 Artinya evaluasi 

dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap buku kartun yang telah 

diuji cobakan ke siswa dengan melihat kembali dampak terhadap 

pembelajaran, mengukur ketercapaian tujuan pengembangan produk, 

mengukur apa yang telah mampu dicapai oleh sasaran dan mencari 

informasi apa saja yang dapat membuat siswa mencapai hasil dengan baik. 

Data-data hasil evaluasi kemudian digunakan untuk merevisi kebutuhan 

yang belum dapat dipenuhi. 

         Untuk lebih rincinya, prosedur pengembangan buku kartun 

matematika berbasis kontekstual peneliti gambarkan pada Gambar 3.2 

sebagai berikut: 

 

                                                             
12 Benny A. Pribadi , Op.Cit, h.135 
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Gambar 3.2 

Prosedur Pengembangan Buku Kartun Matematika 
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E. Uji Coba Produk 

1. Uji Validitas 

          Uji validitas dilakukan oleh ahli teknologi pendidikan dan ahli materi 

pembelajaran matematika untuk melihat kualitas dari produk melalui angket 

validitas. Validitas meliputi kesesuaian desain dan materi buku kartun 

matematika dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dan kesinambungan 

antar unsur dalam buku kartun matematika  

2. Uji Praktikalitas 

          Penelitian dilaksanakan di SMP Setia Dharma Pekanbaru. Uji 

kelompok kecil dilakukan pada siswa kelas VII. 1 sebanyak 6 siswa untuk 

melihat kualitas buku kartun matematika dan mendapat pertimbangan 

perbaikan berdasarkan pendapat siswa yang telah menggunakan buku 

kartun matematika. Setelah uji coba kelompok kecil dan revisi, buku kartun 

matematika diuji cobakan kembali pada kelompok terbatas atau kelompok 

yang lebih besar. Uji coba kelompok terbatas ini dilakukan dalam terhadap 

satu kelas yang terdiri dari 30 siswa yaitu kelas VII.2. Siswa diminta 

mengisi angket untuk mengetahui respon siswa terhadap buku kartun 

matematika yang dikembangkan. 

3. Uji Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

          Uji pemahaman konsep matematis siswa dilakukan setelah 

menggunakan buku kartun matematika berbasis kontekstual. Uji 

pemahaman konsep matematis siswa dilakukan dengan memberikan soal tes 

pemahaman konsep matematis di akhir pembelajaran. 



44 
 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

          Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu 

angket dan tes. 

1. Angket 

          Angket yang digunakan adalah angket uji validitas yang diberikan 

kepada validator dan angket uji kepraktikalitas yang diberikan kepada siswa 

kelompok terbatas atau siswa kelas VII.2. Tujuan angket uji validitas untuk 

mengukur kevalidan buku kartun yang dikembangkan. Sedangkan angket 

uji praktikalitas bertujuan untuk mengukur praktikalitas buku kartun yang 

digunakan siswa. Angket yang digunakan menggunakan format skala 

perhitungan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial.13 Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat 

dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. 

2. Tes 

          Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.14 Tes 

yang diberikan berupa posttest yaitu tes tertulis diakhir pembelajaran untuk 

mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

 

                                                             
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2015),  h.134 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h.150 
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G. Instrumen Penelitian 

          Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Intrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Angket 

a. Lembar Validasi Instrumen 

          Sebelum angket instrumen diberikan kepada responden, terlebih 

dulu angket instrumen tersebut divalidasi oleh validator instrumen. Pada 

penelitian ini digunakan tiga jenis lembar validasi instrumen yaitu: 

1) Lembar validasi untuk memvalidasi angket uji validitas buku kartun 

matematika 

2) Lembar validasi untuk memvalidasi angket uji praktikalitas 

3) Lembar validasi untuk memvalidasi soal-soal posttest 

b. Angket uji Validitas Buku Kartun Matematika 

          Angket yang digunakan adalah angket uji validitas yang 

diberikan kepada validator. Angket disusun menurut skala perhitungan 

skala likert. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat 

negatif. Skala perhitungan skala likert yang digunakan dapat dilihat 

pada tabel berikut:15 

 

 

                                                             
15 Sugiyono, Op.Cit, h.135 
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TABEL III.2 

SKALA ANGKET UJI VALIDITAS 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Setuju/ selalu/ sangat positif 5 

Setuju/ sering/ positif 4 

Ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral 3 

Tidak setuju/ hamper tidak pernah/ negatif 2 

Sangat tidak setuju/ tidak pernah 1 

 

1) Validasi Oleh Ahli Teknologi Pendidikan 

          Angket penilaian ahli teknologi pendidikan ini digunakan 

untuk mengetahui apakah buku kartun yang dikembangkan 

memiliki kualitas teknis yang baik atau tidak. Angket validasi 

yang ditujukan kepada ahli teknologi pendidikan dengan 

indikator penilaian sebagai berikut: 

TABEL III.3 

INDIKATOR PENILAIAN AHLI TEKNOLOGI 

PENDIDIKAN 

No 
Aspek 

Validitas 
Indikator 

1 Teknis a. Desain buku kartun matematika berbasis 

kontekstual 

b. Penggunaan huruf dan tulisan 

c. Penggunaan kartun, kotak dan lainnya 

d. Tampilan warna 

 

2) Validasi Oleh Ahli Materi Pembelajaran Matematika 

          Angket penilaian ahli materi pembelajaran matematika ini 

digunakan untuk mengatahui apakah buku kartun matematika 

yang dikembangkan sudah sesuai dengan materi serta konsep 

pembelajaran atau tidak. Angket uji validasi yang ditujukan 

kepada ahli materi pembelajaran dengan indikator penilaian 

sebagai berikut: 
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TABEL III.4 

INDIKATOR PENILAIAN AHLI MATERI 

PEMBELAJARAN 

No Aspek Validitas Indikator 

1 Syarat Didaktik a. Materi yang disajikan dalam buku 

kartun matematika mengikuti 

kurikulum yang berlaku dan sesuai 

dengan indikator pembelajaran 

b.  Penyajian materi dan latihan soal yang 

terdapat dalam buku kartun matematika 

telah berbasis kontekstual 

c.  Memfasilitasi kemampuan pemahaman 

konsep 

2 Syarat 

Konstruksi 
a. Komponen kebahasaan 

b.Menyediakan ruang yang cukup 

sehingga siswa dapat menuliskan 

jawabannya serta memahami buku 

kartun matematika berbasis kontekstual 

3 Pembelajaran 

Kontekstual 

Buku kartun matematika berbasis 

kontekstual sudah disajikan dan sesuai 

dengan pembelajaran kontekstual 

3) Angket Uji Praktikalitas 

          Angket ini digunakan untuk menilai praktikalitas yang 

ditujukan kepada siswa, setelah siswa selesai melakukan 

pembelajaran menggunakan buku kartun matematika yang 

dikembangkan. Angket uji praktikalitas yang diberikan kepada 

siswa untuk memberikan data kepraktisan produk dapat digunakan 

dan dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran 

menggunakan angket uji kepraktisan. Berikut indikator yang akan 

dinilai: 
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TABEL III.5 

INDIKATOR PENILAIAN UJI PRAKTIKALITAS 

No 
Aspek 

Praktikalitas 
Indikator 

1 
Perhatian 

(Attetion) 

a. Ketertarikan terhadap buku kartun 

matematika berbasis kontekstual 

yang digunakan 

b. Mudah memahami materi pelajaran 

2 
Keterkaitan 

(Relevance) 

a. Tidak membosankan 

b. Berbeda dengan buku yang biasa 

digunakan 

 
c. Kesesuaian dengan latar belakang berpikir 

siswa 

3 Keyakinan 

(Confidence) 

a. Termotivasi untuk belajar 

b. Meningkatkan aktivitas pembelajaran 

  c. Mengkonstruksi pemahaman siswa 

4 Kepuasan 

(Satisfaction) 

a. Berani mengeluarkan pendapat 

 b. Sharing (diskusi) dengan teman 

 

2. Tes 

          Tes yang digunakan adalah tes tertulis yang diberikan kepada siswa 

pada akhir pembelajaran. Tes tertulis bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Penelitian ini 

memberikan soal berjumlah 5 pertanyaan esai, dapat dilihat pada Lampiran 

D.4a. 

H. Teknik Analisis Data 

          Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif yang mendeskripsikan 

hasil uji validitas dan praktikalitas buku kartun matematika berbasis 

kontekstual. 
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1. Analisis Data Kualitatif 

          Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik pengolahan data yang 

dilakukan dengan mengelompokkan informasi dari data kualitatif  yang 

berupa masukan, kritik, dan saran perbaikan yang terdapat pada angket. 

Adapun data kualitatif diperoleh berdasarkan pada angket validitas dan 

angket respon siswa.16 Teknik analisis data kualitatif ini digunakan untuk 

mengolah data hasil review ahli teknologi pendidikan dan ahli materi 

pembelajaran matematika berupa saran dan komentar mengenai perbaikan 

buku kartun matematika matematika. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

          Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari angket dan tes tertulis. 

a. Angket  

          Analisis data yang diperoleh dari angket dengan skala pengukuran 

yaitu skala likert diperoleh dengan cara menentukan skor yang diperoleh 

dengan menjumlahkan skor dari masing-masing validator dan guru mata 

pelajaran. Ada dua analisis dalam menentukan skor, yaitu: 

1) Analisis validitas  

          Analisis hasil uji validitas buku kartun matematika berbasis 

kontekstual dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a) Data hasil validasi yang terkumpul kemudian ditabulasi 

                                                             
16 Finna Fadillla, dkk, “Contextual Teaching and Learning untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa”, dalam Jurnal Pena Ilmiah Vol.1, No.1, 

(Sumedang: Program Studi PGSD UPI, 2016), h.1075 
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b) Kemudian data tabulasi dikonversi ke bentuk persentase dengan 

rumus:17 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =   
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 × 100% 

c) Memberikan penilaian validitas dengan kriteria sebagai 

berikut:18 

TABEL III.6 

INTERPRETASI DATA VALIDITAS BUKU KARTUN 

MATEMATIKA 

No Interval Kategori 

1 80% < 𝑉 ≤ 100% Sangat Valid 

2 60% < 𝑉 ≤ 80% Valid 

3 40% < 𝑉 ≤ 60% Cukup Valid 

4 20% < 𝑉 ≤ 40% Kurang Valid 

5 0 ≤ 𝑉 ≤ 20% Tidak Valid 

 

2) Analisis kepraktikalitas 

          Menentukan kepraktisan buku kartun matematika berbasis 

kontekstual dilakukan dengan menganalisis angket respon siswa 

dengan cara sebagai berikut: 

a) Data hasil validasi yang terkumpul kemudian ditabulasi. 

b) Kemudian data tabulasi dikonversi ke bentuk persentase dengan 

rumus19: 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =   
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 × 100% 

c) Memberikan penilaian validitas dengan kriteria sebagai 

berikut:20 

                                                             
17 Trianto, Op.Cit,  h.82 
18 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung, Alfabeta: 2007), 

h.15 
19 Trianto, Loc. Cit 
20 Riduwan, Loc. Cit 
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TABEL III.7 

INTERPRETASI DATA PRAKTIKALITAS BUKU KARTUN 

MATEMATIKA 

No Interval Kategori 

1 80% < 𝑃 ≤ 100% Sangat Praktis 

2 60% < 𝑃 ≤ 80% Praktis 

3 40% < 𝑃 ≤ 60% Cukup Praktis 

4 20% < 𝑃 ≤ 40% Kurang Praktis 

5 0 ≤ 𝑃 ≤ 20% Tidak Praktis 

 

b. Tes 

          Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi 

himpunan ditunjukkan melalui nilai yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti tes kemampuan pemahaman konsep matematis. Nilai 

diperoleh dengan cara sebagai berikut:21 

 

 

Kemudian nilai siswa dianalisis berdasarakan tabel berikut:22 

TABEL III.8 

INTERPRETASI NILAI KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

KONSEP 

No. Nilai Kriteria 

1 85,00 − 100 Sangat Baik 

2 70,00 − 84,99 Baik 

3 55,00 − 69,99 Cukup 

4 40,00 − 54,99 Rendah 

5 0,00 − 39,99 Sangat Rendah 

 

                                                             
21 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010, 

Ed. Revisi, cet.11), h.236 
22 Siti Mawaddah dan Ratih Maryanti, “Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

SMP dalam Pembelajaran Menggunakan Model Penemuan Terbimbing”, Jurnal Pendidikan 

Matematika Vol.4 No.1, (Banjarmasin: Pendidikan Matematika FKIP Universitas Lambung 

Mangkurat, 2016), h.81 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
× 100% 

 


