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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimental Design, desain ini 
mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 
mengontrol variabel – variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 
eksperimen (Sugiyono, 2011:77). Desain penelitian yang digunakan adalah 
desain “nonequivalent control group”, dimana desain ini biasa dipakai pada 
eksperimen yang menggunakan kelas – kelas yang sudah ada sebagai 
kelompoknya dan memilih kelas – kelas yang diperkirakan sama kondisinya. 
Dua kelas yang ada diberi pretest diadministrasikan suatu treatment dan diberi 
posttest. Pada desain ini kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara 
random. 

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh guru pada kelas 
eksperimen dan kontrol, bukan secara mutlak disebabkan oleh tindakan yang 
diberikan, namun sebagian lagi karena adanya variabel luar/ekstran yang 
mempengaruhinya. Kesesatan atau error merupakan besar kecilnya pengaruh 
variabel ekstran yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dengan yang 
diobservasi dalam hasil eksperimen. Kesesatan konstan merupakan pengaruh 
akibat variable ekstrane yang selalu ada dalam eksperimen. Variabel ini tidak 
dapat diketahui, tidak dapat diukur dan sulit untuk dikendalikan, serta tidak 
mudah untuk diperhitungkan dan dipisahkan dari perbedaan hasil yang timbul 
oleh variabel eksperimen. Variabel – variabel tersebut merupakan variabel 
luar/ekstran yang tidak sulit diperhitungkan dan sulit dikendalikan, sehingga 
muncul kesesatan konstan. Kesesatan tidak konstan merupakan kesesatan 
yang terjadi pada satu atau beberapa kelompok dalam suatu eksperimen, 
tetapi tidak terjadi pada satu kelompok lain. 

Materi yang difokuskan pada penelitian ini adalah pada sub pokok 
bahasan menyelesaikan operasi matriks. Kelas eksperimen dan kelas kontrol 
mendapat perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen mendapat perlakuan 
dengan model kooperatif tipe TGT sedangkan kelas kontrol dengan tipe STAD. 

 
B. Subjek dan lokasi penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas X – G dan X – H SMK PGRI 2 
Salatiga dengan jumlah siswa dari kedua kelas adalah 68 siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK PGRI 2 Salatiga  yang beralamat di Jln. 
Nakula Sadewa 01 Kembangarum, Kec. Sidomukti, Salatiga. 
 

C. Variabel penelitian 
Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini 
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adalah  hasil belajar siswa kelas X – G dan X – H SMK PGRI 2 Salatiga, 
sedangkan variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan tipe TGT. 

 
D. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Juni 2013 di SMK PGRI 2 
Salatiga. Pelaksanaan penelitian ini dapat terlihat berdasarkan Tabel 3.1 
berikut. 

Tabel 3.1 Tahapan penelitian  
Bulan Tahap Kegiatan 

Februari – 
Maret 
2013  

Persiapan penelitian Penyusunan judul, penyusunan proposal dan 
pembuatan surat ijin di TU FKIP UKSW. 
Kunjungan ke sekolah dan permohonan ijin, 
wawancara dengan guru mata pelajaran 
matematika, observasi pembelajaran guru di 
kelas. 

Maret – 
April 2013 

Pelaksanaan 
penelitian 

Konsultasi RPP dan LKS dosen pembimbing 
serta guru mata pelajaran matematika.  
Melakukan proses pembelajaran pada kelas 
ekspertimen dan kelas kontrol. 

April – 
Juni 2013 

Penyusunan laporan Pengolahan data, konsultasi dengan dosen 
pembimbing serta persiapan ujian. 

Jadwal pelaksanaan pengambilan data pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol dapat terlihat dalam Tabel 3.2 yaitu jadwal pengambilan data berikut. 

Tabel 3.2 Jadwal pengambilan data 
No Tanggal Kegiatan 

1 26 Maret 2013 Pretest kelas kontrol. 

2 26 Maret 2013 Pretest kelas eksperimen. 

Melakukan proses pembelajaran pada kelas eksperimen dengan 
model kooperatif tipe TGT pada materi penjumlahan dan 
pengurangan matriks serta perkalian matriks dengan skalar. 

3 28 Maret 2013 Melakukan proses pembelajaran pada kelas kontrol dengan 
model kooperatif tipe STAD pada materi penjumlahan dan 
pengurangan matriks. 

4 2 April 2013 Melakukan proses pembelajaran pada kelas eksperimen dengan 
model kooperatif tipe TGT pada materi perkalian matrik dengan 
matriks dan operasi campuran matriks. 

5 4 April 2013 Melakukan proses pembelajaran pada kelas eksperimen dengan 
model kooperatif tipe STAD pada materi perkalian matriks 
dengan dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. 

6 9 April 2013 Turnamen antar kelompok pada kelas eksperimen. 

Posttest kelas eksperimen. 

7 11 April 2012 Melakukan proses pembelajaran pada kelas eksperimen dengan 
model kooperatif tipe STAD pada materi operasi campuran 
matriks dilanjutkan dengan kuis individu dan penghargaan 
kelompok. 

8 23 April 2013 Posttest kelas kontrol 
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E. Desain penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Desain atau rancangan penelitian dapat terlihat pada Tabel 3.3 
Rancangan eksperimen berikut. 

Tabel 3.3 Rancangan eksperimen 
Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

KE O X1 O  

KT O X2 O  

(Darmadi, 2011:202) 
Keterangan : 
KE : Kelas eksperimen (X – G) 
KK : Kelas kontrol (X – H) 
O   : Pretest pada kelas eksperimen dan kontrol 
X1   : Pembelajaran kooperatif tipe TGT 
X2   : Pembelajaran kooperatif tipe STAD 
O   : Posttest pada kelas eksperimen dan kontrol 

Kelas eksperimen dikenai perlakuan pada pembelajaran dengan 
menggunakan model tipe TGT. Dalam waktu tertentu kedua kelompok dikenai 
perlakuan yang sama yaitu tes akhir (posttest). Sebelum diadakan 
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe STAD, 
terlebih dahulu kedua kelompok diberi tes awal (pretest). Pretest dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum model kooperatif 
tersebut digunakan. 

 
F. PROSEDUR PENELITIAN 

1. Tahap persiapan 
Persiapan – persiapan yang dilakukan adalah menentukan dua kelas 
sebagai sampel terdiri dari 1 kelas TGT dan 1 kelas STAD, membuat 
perangkat tes, membuat RPP, menyiapkan materi, lembar kerja siswa dan 
soal – soal, mengadakan uji coba soal pretest, kedua kelompok diberi 
pretest, serta pembagian kelas dalam kelompok kecil yang heterogen. 

2. Tahap pelaksanaan 
a. Pembelajaran pada kelas TGT 

Pembelajaran untuk kelas eksperimen yaitu pembelajaran dengan 
prosedur menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 
Setiap kelompok yang telah dibentuk diberikan lembar kerja untuk 
menyelesaikan permasalahan – permasalahan dengan diskusi 
kelompok. Ketika diskusi kelompok berakhir kemudian dilakukan 
turnamen yang berupa permainan kartu bernomor. Kelompok 
turnamen telah ditentukan guru sebelumnya. Setiap siswa 
bertanding dengan anggota kelompok yang lain yang berkemampuan 
relatif sama sebagai wakil dari kelompok masing – masing. Perolehan 
skor turnamen setiap siswa memberikan pengaruh terhadap skor 
kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok yang mencapai 
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kriteria tertentu diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan 
atau hadiah lainnya. 

b. Pembelajaran pada kelas STAD 
Pembelajaran untuk kelas kontrol yaitu pembelajaran dengan  
prosedur menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
Terlebih dahulu ditentukan skor awal untuk setiap siswa, kemudian 
untuk setiap kelompok yang telah dibentuk diberikan lembar kerja 
untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan dengan diskusi 
kelompok. Ketika diskusi kelompok berakhir kemudian diberikan kuis 
individual kepada setiap anggota kelompok untuk mendapatkan skor 
perkembangan individu dan skor perkembangan kelompok. 
Kelompok yang mencapai kriteria tertentu diberikan pengharagaan 
berupa piagam penghargaan atau hadiah lainnya. 

c. Di akhir pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe 
TGT dan STAD kedua kelas akan mendapat perlakuan yang sama 
yaitu posttest. 
 

G. Tehnik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap 

yaitu sebagai berikut: 
1. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan alat penilaian yang banyak 
digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya 
suatu kegiatan yang diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun 
dalam situasi buatan. Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran 
berlangsung untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD. Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan 
proses belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, kegiatan 
diskusi siswa, dan partisipasi siswa dalam simulasi. 

2. Tes 
Teknik pengumpulan data hasil belajar adalah tes. Tes sebagai alat 
penilaian adalah pertanyaaan – pertanyaan yang diberikan kepada siswa. 
Tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa yang 
berkenaan dengan penguasaan bahan sesuai dengan tujuan pendidikan 
dan pengajaran. Ada dua tahap tes yang diberikan kepada siswa yaitu 
pretest dan posstest. Pretest diberikan sebelum siswa mendapat 
perlakuan, sedangkan posttest diberikan setelah siswa mendapat 
perlakuan, baik pada kelas kontrol maupun pada kelas eksperimen. 
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H. Instrumen pengumpulan data 
Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah lembar observasi 
dan soal tes. Lembar observasi dibagi menjadi dua yaitu lembar observasi guru 
dan lembar observasi siswa. 
1. Lembar observasi guru 

Lembar observasi guru, diisi oleh guru mata pelajaran dan digunakan 
untuk mengamati aktivitas guru sebagai pengajar ketika melaksanakan 
proses pembelajaran dari awal sampai akhir.  

Tabel 3.4 Kisi – kisi lembar observasi guru 

No Indikator 
No lembar 
observasi 

1 Guru mengawali kegiatan pembelajaran, apersepsi, 
penyampaian tujuan dan motivasi. 

1,2,3,4,5,6 

2 Kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan TGT. 

7,8,9,10,12,
13 

3 Keterampilan dan kemampuan guru dalam mengelola kelas. 11,14 

4 Kemampuan guru dalam memberi perhatian kepada siswa 15,16 

5 Kemampuan guru dalam ketepatan waktu dan memberikan 
refleksi. 

17,18 

Jumlah 18 butir 

 
2. Lembar observasi siswa 

Lembar observasi siswa, diisi guru sebagai pengajar dengan tujuan untuk 
untuk mengamati aktivitas siswa pada saat mengikuti proses 
pembelajaran dari awal sampai akhir. 

Tabel 3.5 Kisi – kisi lembar observasi siswa 

No Indikator 
No lembar 
observasi 

1 Kehadiran dan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran. 

1,2 

2 Keberanian dan ketrampilan siswa dalam proses pembelajaran. 3,4,5,6,7 

3 Kerjasama dan suasana diskusi siswa 8,9 

4 Respon umum siswa dalam proses pembelajaran. 10 

Jumlah 10 butir 

 
3. Soal Tes 

Soal tes digunakan untuk mengamati hasil belajar siswa setelah mengikuti 
kegiatan pembelajaran baik dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD maupun tipe TGT. Soal tes yang digunakan dalam bentuk pilihan 
ganda serta uraian karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
tingkat pemahaman siswa dalam menerima materi pembelajaran. 

 
I. Instrument penelitian   

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengukuran hasil belajar 
matematika siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terdiri dari 
instrumen pretest dan instrumen posttest. 



31 
 

 
 

1. Instrumen pretest 
 Instrumen pretest diadakan untuk mengetahui kemampuan siswa 

sebelum mendapat perlakuan dengan model kooperatif tipe TGT dan tipe 
STAD. Soal pretest terdiri dari 20 soal yang berbentuk pilihan ganda. 

Tabel 3.6  Kisi – kisi pretest 
Kompetensi 

dasar 
Indikator No soal Jumlah 

Menyelesaikan 
operasi matrik 

Menentukan hasil penjumlahan dan 
pengurangan dua matrik atau lebih 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 

8 soal 

Menyelesaikan 
operasi matrik 

Menentukan hasil perkalian skalar 
dengan matrik 

9,10, 11,12,  4 soal 

Menentukan hasil perkalian dua 
matrik atau lebih 

13,14,16 3 soal 

Menentukan hasil dari operasi 
campuran penjumlahan, 
pengurangan dan perkalian matrik. 

15,17,18 
19,20 

5 soal 

Total  20 soal 

2. Instrumen posttest 
Instrumen posttest diberikan setelah siswa menerima perlakuan 

baik dengan TGT maupun dengan STAD. Posttest terdiri dari 20 soal yang 
berbentuk pilihan ganda. 

 
Tabel 3.7 Kisi – kisi posttest 

Kompetensi 
dasar 

Indikator No soal Jumlah 

Menyelesaikan 
operasi matrik 

Menentukan hasil penjumlahan dan 
pengurangan dua matrik atau lebih 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 11,16,17 

8 soal 

Menentukan hasil perkalian skalar 
dengan matrik 

4,7,8,14 
 

4 soal 

Menentukan hasil perkalian dua 
matrik atau lebih 

9,10,19 3 soal 

Menentukan hasil dari operasi 
campuran penjumlahan, 
pengurangan dan perkalian matrik. 

12,13,15 
18,20 

5 soal 

Total  20 soal 

 
J. Uji Validitas dan reliabilitas tes 

Pretest diberikan sebelum siswa mendapat perlakuan, sedangkan posttest 
diberikan setelah siswa mendapat perlakuan baik dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT maupun STAD. Sebelum kelas eksperimen dan kelas 
kontrol mengerjakan tes, terlebih dahulu istrumen diujicoba kepada kelas lain 
unutuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas.  
1. Uji validitas tes 

Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk 
mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas instrumen menguji 
validitas item yaitu dengan mengkorelasikan item dengan total yang 
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dikorelasikan pada butirnya (coreected item total correlation). Uji validitas 
dilakukan dengan bantuan SPSS 16,0. 
Kriteria untuk menentukan validitas item instrumen: 
0,00 – 0,20  : tidak ada validitas 
0,21 – 0,40   : validitas rendah 
0,41 – 0,60  : validitas sedang 
0,61 – 0,80  : validitas tinggi 
0,81 – 0,100  : validitas sangat tinggi 
Dasar untuk menentukan validitas item valid menggunakan salah satu 
kriteria yang menyatakan bahwa suatu item dinyatakan valid jika 
koefisien item teruji bila batas bawah sama dengan 0,20. Kategori inilah 
yang digunakan untuk menentukan apakah item tersebut valid atau tidak. 
Soal-soal yang diberikan untuk uji validitas sebanyak  30 item soal bentuk 
pilihan ganda. Tabel 3.8 analisis uji validitas dapat dilihat dalam di bawah 
ini. 

Tabel 3.8 Analisis uji validitas soal 

Item-Total Statistics 

 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

SOAL1 20.40 15.834 .710 . .795 

SOAL2 20.40 15.903 .675 . .796 

SOAL3 20.57 16.185 .278 . .808 

SOAL4 20.40 15.834 .710 . .795 

SOAL5 20.67 15.885 .319 . .807 

SOAL6 20.37 16.102 .817 . .797 

SOAL7 21.20 16.717 .176 . .811 

SOAL8 20.40 16.110 .569 . .799 

SOAL9 21.20 16.717 .176 . .811 

SOAL10 20.40 16.179 .534 . .800 

SOAL11 20.77 16.737 .083 . .820 

SOAL12 20.37 16.102 .817 . .797 

SOAL13 20.40 16.041 .604 . .798 

SOAL14 20.40 15.972 .639 . .797 

SOAL15 20.83 16.351 .176 . .815 

SOAL16 20.83 16.351 .176 . .815 

SOAL17 20.37 16.102 .817 . .797 

SOAL18 20.37 16.102 .817 . .797 

SOAL19 20.47 15.844 .498 . .799 

SOAL20 20.47 16.120 .394 . .803 
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 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

SOAL21 20.37 16.102 .817 . .797 

SOAL22 20.70 15.941 .294 . .808 

SOAL23 21.00 16.690 .106 . .818 

SOAL24 21.20 16.717 .176 . .811 

SOAL25 20.83 18.213 -.262 . .838 

SOAL26 21.07 16.823 .083 . .818 

SOAL27 20.40 15.903 .675 . .796 

SOAL28 20.37 16.102 .817 . .797 

SOAL29 20.53 16.051 .343 . .805 

SOAL30 20.77 16.737 .083 . .820 

Berdasarkan uji soal validitas, terdapat 20 item soal yang valid dan 10 
item soal yang tidak valid.  Untuk soal yang valid dan tidak valid dapat 
dilihat pada Tabel 3.9 mengenai validitas instrumen tes di bawah ini. 

Tabel 3.9. Validitas Instrumen Penelitian 
Valid  Tidak Valid 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 
28, 29,  

7, 9, 11, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 
30 

 
2. Uji reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator  
sebuah variabel bentukan yang menunjukkan derajat sampai dimana 
masing-masing indikator itu mengindikasi sebuah variabel bentukan yang 
umum. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat konsistensi instrumen. 
Suatu instrumen dikatakan reliabel bila instrumen tersebut konsisten 
dalam memberikan penilaian atas apa yang diukur. Uji reliabilitas 
dilakukan oleh bantuan SPSS 16,0. Kriteria yang digunakan untuk 
menentukan reliabilitas instrumen didasarkan pada nilai koefisien Alpha 
Cronbach (α) sebagai berikut: 
0,00 – 0,20  =  Kurang Realibel 
> 0,20 – 0,40  =  Agak Realibel 
> 0,40 – 0,60  =  Cukup Realibel 
> 0,60 – 0,80  =  Realibel 
> 0,80 – 1,00  =  Sangat Realibel 
 Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
skala cp. Hasil penghitungan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.10 di 
bawah ini. 
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Tabel 3.10. Reliabilitas Instrumen 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.811 .900 29 

Uji reliabilitas pada soal tes yang telah dilakukan, diperoleh hasil 
reliabilitas yang menyatakan bahwa hasil reliabilitas “Sangat Reliabel” 
karena nilai alpha > 0,8 yaitu sebesar 0,811. Hasil analisis validitas dan 
instrumen pada soal tes yang diberikan menunjukkan bahwa soal valid 
dan reliabel, maka soal-soal tersebut layak digunakan. 

 
K. Tehnik analisis data 

Untuk menganalisi data maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
yang terdiri dari langkah – langkah sebagai berikut: 

1. Uji normalitas 
 Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui data dari masing – masing 

kelas STAD dan kelas TGT berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
atau tidak. Hal ini penting dilakukan agar dapat menentukan tehnik 
analisis yang tepat untuk kondisi data awal yang  ada, yaitu menggunakan 
statistik parametrik ataukah statistik non parametrik. Untuk keperluan 
tersebut digunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S).  Pengolahan data untuk 
uji normalitas menggunakan SPSS 16,0. 

2. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas varians bertujuan untuk menentukan apakah varians 
kedua kelompok homogen atau tidak. Homogenitas dilakukan untuk 
mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok sampel 
mempunyai varian yang sama atau berbeda sehingga dapat ditentukan 
rumus t-test mana yang akan dipilih untuk pengujian hipotesis. 
Berdasarkan data dari hasil belajar awal maka ditetapkan nilai rata-rata 
untuk kelas eksperimen sebesar 56,91 dan nilai rata-rata untuk kelas 
kontrol sebesar 55,59. Pengujian homogenitas varians menggunakan 
bantuan SPSS 16,0 . 

3. Uji Beda Rata-rata dengan T Test 
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan sebelum 
analisis independen sampel T-test yaitu uji asumsi varians (uji levene’s) 
untuk mengetahui apakah varian sama atau berbeda. Setelah uji asumsi 
varians, kemudian dilakukan uji Independent Samples T-test. Taraf 
signifikansi uji sampel bebas (Independent Sample T Tes) adalah 0,05 
(convidence interval 95%). Uji t digunakan untuk penelitian yang menguji 
ada tidaknya perbedaan dan ada tidaknya pengaruh. Untuk pengambilan 
keputusan dapat dilihat setelah dilakukan analisisa data, jika signifikansi > 
0,05 maka H1 diterima, namun jika signifikansi < 0,05 maka H1 ditolak. 
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Kriteria keputusannya adalah hipotesis nol ditolak jika thitung > t tabel  (df,
∝

2
) 

dengan df= n1 + n2 – 1, dengan taraf signifikan > 0,05. Untuk keperluan 
ini disusun hipotesisnya sebagai berikut: 
𝐻0 = 𝜇1 = 𝜇2: tidak ada efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT terhadap hasil belajar siswa pada materi matriks 
kelas X SMK PGRI 2 Salatiga. 

𝐻0 = 𝜇1 ≠ 𝜇2: ada efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
terhadap hasil belajar siswa pada materi matriks kelas X 
SMK PGRI 2 Salatiga. 

4. Uji normalitas gain 
Gain merupakan selisih antara hasil pretest dan posttest. Uji gain 
ternormalitas (n – gain) digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 
peningkatan pemahaman konsep operasi matriks pada kelas eksperimen 
dan kelas kontrol. Pengujian ternormalitas gain menggunakan rumus 
(Meltzer, 2002): 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑔𝑎𝑖𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Hasil perhitungan diinterpretasikan dengan menggunakan indeks gain 
menurut klasifikasi Meltzer (2002) berikut. 

Table 3.11. Indeks gain 
Indeks gain Interpretasi 

g>0.70 Tinggi 

0.30<g<0,70 Sedang 

g≤0.30 Rendah 

 


