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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi 

experimental research), yaitu metode yang mempunyai kelas control, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen (Sugiyono,2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan teknik kancing 

gemerincing terhadap hasil belajar matematika siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

peneliti membagi kelas menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen adalah kelas yang akan diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dengan tipe kancing gemerincing dan kelas kontrol adalah kelas yang 

diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament (TGT). Kelas eksperimen dan kelas kontrol akan diukur dengan alat ukur yang 

sama. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Kristen 2 Salatiga berada di Jl. Jendral Sudirman 

No. 111 b Salatiga. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2015/2016. Pelaksanaan 

penelitian dibagi menjadi 3 tahap yaitu sebagai berikut. 

a. Tahap Persiapan 

Tahap ini mencakup temuan masalah, pemilihan judul, pembuatan proposal, 

pembuatan instrumen, pembuatan ijin survei di sekolah yang direncanakan sebagai 

tempat penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah yang meliputi 

uji coba instrumen dan pengambilan data. 

c. Tahap Penyusunan 

Tahap ini mecakup pengelolaan data dan konsultasi yang diikuti penyusunan 

laporan serta persiapan ujian. Prosedur rancangan dalam penelitian ini yaitu 

membuat kisi-kisi instrumen; menyusun instrumen tes uji coba berdasar kisi-kisi 

yang ada; mengujicobakan instrumen tes uji coba; menganalisis data hasil 
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instrumen tes uji coba pada kelas uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

dan tingkat kesukaran; memperbaiki instrumen yang telah dianalisis hasil 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan memberikan pretest kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Tahapan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Tahapan Penelitian 

Tahapan 

Penelitian 
Kegiatan  

Nov 

‘15 

Des 

‘15 

Jan 

‘16 

Feb 

‘16 

Mar 

‘16 

Apr 

‘16 

Mei 

‘16 

Juni 

‘16 

Perencanaan Temuan 

Masalah 

        

Pengajuan 

Judul 

        

Penyusunan 

Proposal 

        

Pembuatan 

Instrumen 

        

Pengajuan ijin 

penelitian 

        

Pelaksanaan Uji Coba 

Instrumen 

        

Pengambilan 

Data 

        

Penyelesaian Pengolahan 

dan analisis 

data 

        

Penyusunan 

Laporan 

Penelitian 

        

Ujian Skripsi         

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2011), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (bukan sekedar 

orang/jumlah, tapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek/objek itu). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga yang 

berjumlah 92 siswa dan terbagi dalam 4 kelas, dengan masing-masing kelas berjumlah 

23 siswa. 
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2. Sampel dan Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2011), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik cluster random sampling. Dalam penelitian ini populasi yang 

berjumlah 92 siswa dikelompokkan menjadi empat kelas cluster berdasarkan kelas 

masing-masing yaitu VIIA, VIIB, VIIC, dan VIID. Dari empat kelas tersebut diambil 

secara acak dua kelas dan terpilihlah kelas VIIA dan VIIB. Berdasarkan kelas yang 

dipilih, ditentukan secara acak kelas eksperimen dan kelas kontrol. Proses tersebut 

menghasilkan kelas VIIA sebagai kelas kontrol dan kelas VIIB sebagai kelas 

eksperimen yang masing-masing berjumlah 23 siswa, sehingga total dari sampel 

dalam penelitian ini adalah 46 siswa. 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini terdapat dua 

variabel, yaitu model pembelajaran kooperatif dan hasil belajar siswa, kedua variabel 

tersebut dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu variabel bebas (independent variable) dan 

variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar matematika. 

E. Desain Penelitian 

Desain eksperimen dalam penelitian ini menggunakan rancangan Randomized 

Pretest-Postest Kontrol Group Design, yaitu desain yang menggunakan dua kelas yang 

dipilih secara random atau acak, kemudian kedua kelas diberi pretest untuk mengetahui 

keadaan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya diberikan posttest 

untuk mengetahui pengaruh dari penerapan metode setelah diberikan perlakuan (Sugiyono, 

2012). Desain penelitian yang digunakan dapat digambarkan pada Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Desain Penelitian 

 

Desain ini terdapat dua kelas yang dipilih secara random. R1 sebagai kelas 

eksperimen dan R2 sebagai kelas kontrol. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui 

R1O1    X   O2 

R2O3          O4 
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keadaan awal adakah perbedaan antara kelas eksperimen (O1) dan kelas kontol (O3). Hasil 

pretest yang baik bila nilai kelas eksperimen tidak berbeda secara signifikan. 

Keterangan: 

R1 : kelas ekperimen siswa yang diambil secara random 

R2 : kelas kontrol siswa yang diambil secara random 

O1 : tes awal sebelum diberi perlakuan pada kelas eksperimen 

O3 : tes awal sebelum diberi perlakuan pada kelas kontrol 

X : perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dengan tipe kancing gemerincing 

O2 : tes akhir berupa posttest setelah diberi perlakuan pada kelas eksperimen. 

O4 : tes akhir berupa posttest setelah diberi perlakuan pada kelas kontrol. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2011), teknik pengumpulan data merupakan langkah penting 

dalam penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini meliputi metode dokumentasi dan metode tes. 

1. Metode Dokumentasi 

Menurut Budiyono (2003), metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

dengan melihatnya dalam dokumen-dokumen yang telah ada. Metode dokumentasi 

dilakukan peneliti untuk memperoleh rata-rata nilai siswa yang akan digunakan 

sebagai nilai pretest, seperti nilai ulangan yang diperoleh dari dokumentasi guru mata 

pelajaran matematika. 

2. Metode Tes 

Menurut Budiyono (2003), metode tes adalah cara pengumpulan data  yang 

menghadapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau suruhan-suruhan kepada subjek 

penelitian. Metode tes pada penelitian ini digunakan untuk mengambil data hasil 

belajar matematika siswa setelah adanya perlakuan (postest). 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan dan dipilih oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2010). Pada penelitian ini, instrumen pengumpulan 

data adalah tes hasil belajar. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika 

siswa. Tes untuk mengukur hasil belajar siswa dilakukan sebanyak dua kali, yaitu: 

1. Pretest 

Nilai yang digunakan sebagai hasil pretest diperoleh dari nilai tes tengah semester 2. 

Tujuan dari pretest adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam belajar 
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matematika. Nilai diambil dari kelas eksperimen dan kelas kontrol yang kemudian 

akan dilihat kemampuan awal siswa sebelum dilakukan perlakuan adalah seimbang. 

2. Posttest 

Tes ini akan dilakukan setelah siswa mengikuti pembelajaran. Tes diberikan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan soal yang sama. Bentuk tes yang digunakan 

untuk posttest dalam penelitian ini adalah tes uraian yang terdiri dari 7 butir soal. Kisi-

kisi instrumen posttest dapat dilihat dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Posttest 

No Kompetensi Dasar Indikator Nomor 

Soal 

4.8 Mengumpulkan, mengolah, 

menginterpretasi, dan 

menyajikan data hasil 

pengamatan dalam bentuk 

tabel, diagram, dan grafik. 

1. Menyajikan data dalam 

bentuk diagram garis. 

 

2. Menyajikan data dalam 

bentuk diagram batang. 

 

3. Menentukan banyak data 

pada diagram lingkaran 

yang disajikan (data dari 

persentase). 

 

4. Menyajikan data dalam 

bentuk diagram batang ke 

dalam bentuk diagram 

lingkaran. 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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H. Teknik Analisis data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan 

objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2012). Data 

yang terkumpul dari hasil pretest dan postest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan pengujian deskriptif untuk mengetahui deskriptif data skor minimum, 

maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari kedua kelas tersebut. Pengujian 

deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0. Selain itu, juga 

ada pengkategorian hasil belajar matematika yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. 

2. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial berfungsi untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2012). Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran yang digunakan. Pada 
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analisis inferensial ini menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji beda 

rata-rata. Berikut uraian dari setiap uji tersebut. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data sampel berdistribusi 

normal atau tidak (Priyatno, 2010). Sembiring (2003: 73) mengungkapkan bahwa 

jumlah sampel pada masing-masing kelas sampel kurang dari 50 maka uji 

normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk. Oleh karena itu, uji normalitas 

yang digunakan adalah uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Berikut rumusan 

hipotesis dari uji normalitas.  

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Jika didapat nilai signifikasi < 5% maka H0 ditolak sebaliknya jika nilai 

signifikasi > 5% maka H0 diterima. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui populasi yang homogen. Jika 

populasi homogen, maka populasi tersebut mempunyai variansi yang sama. 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan alat bantu hitung SPSS 16 for windows. 

Kriteria homogenitasnya yaitu berdasarkan pendapat Priyatno (2010) yang 

menyatakan bahwa jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama (homogen). 

H0  :  𝜇1 = 𝜇2  (Nilai pretest anatara kedua kelompok sampel berasal dari populasi 

yang memiliki variansi yang sama (homogen)). 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2   (Nilai pretest antara kedua kelompok sampel tidak berasal dari 

populasi yang memiliki variansi yang sama (homogen)). 

c. Uji Beda Rerata dengan Independent Sample T-test 

Uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah 

kelompok eksperimen dan kelompok pembanding memiliki rerata yang sama atau 

tidak. Data yang digunakan adalah skor hasil posttest yang sudah dilaksanakan 

siswa. Hipotesis yang akan diuji adalah sebaga berikut. 

H0 : μ1 = μ2 (Tidak ada perbedaan kemampuan awal dari kedua kelas) 

H1 : μ1 ≠ μ2 (Ada perbedaan kemampuan awal dari kedua kelas)  

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji banding dua sampel yaitu 

dengan uji Independent t-test dengan taraf kesukaran 0,05. Pengujian hipotesis 

dapat dilihat dari nilai signifikan, jika nilai signifikan  <0,05 maka H0 ditolak dan 

jika nilai signifikan >0,05 maka H0 diterima. 


