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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Populasi dan Sampel  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester ganjil 

SMP Negeri 3 Natar Lampung Selatan tahun pelajaran 2010/2011 dengan 

jumlah siswa sebanyak 158 siswa yang terbagi dalam 4 kelas dengan 

kemampuan siswa merata tiap kelas.  Teknik pengambilan sampel mengguna-

kan cluster random sampling dengan mengambil salah satu kelas dari 4 kelas 

tersebut secara acak diperoleh kelas VIII C sebagai sampel penelitian.  Kelas 

VIII C ini terdiri dari 39 siswa dengan 23 siswa laki-laki dan 16 siswa perem-

puan dengan tingkat kemampuan matematika yang heterogen.   

 

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen dengan langkah-langkah 

yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Tahap Perencanaan 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

b. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan diberikan kepada  

siswa pada saat diskusi kelompok. 

c. Membuat lembar observasi aktivitas belajar siswa dan angket tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran. 

d. Menyusun soal tes. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, langkah-langkah yang dila-

kukan sebagai berikut. 

a. Mengambil nilai hasil tes pokok bahasan sebelumnya yang digunakan 

sebagai acuan pembagian kelompok. 

b. Membagi siswa ke dalam 8 kelompok kecil berdasarkan jenis kelamin 

dan hasil tes pokok bahasan sebelumnya sehingga 7 kelompok terdiri dari 

5 siswa dan 1 kelompok terdiri dari 4 siswa. 

 

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun.  Urutan 

pembelajaran yang dilakukan sebagai berikut. 

1) Kegiatan Awal 

a. Mengarahkan siswa untuk berkumpul dengan kelompok yang telah 

ditentukan. 

b. Memberikan motivasi dan apersepsi yaitu melakukan tanya jawab 

untuk menggali kemampuan prasyarat siswa mengenai materi yang 

akan dibahas. 

2) Kegiatan Inti 

a. Guru menyajikan masalah yang memiliki keterkaitan dengan materi 

yang akan dibahas. 

b. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok, meminta siswa 

berdiskusi mengerjakan LKS dalam kelompok dan memantau ja-

lannya diskusi. 

c. Perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan 

siswa yang lain menanggapi presentasi. 



 25 

d. Mengadakan diskusi kelas tentang materi yang telah dipelajari. 

e. Guru menyempurnakan hasil diskusi. 

3) Kegiatan Penutup 

a. Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang bekerjasama 

dengan baik. 

c. Guru memberikan PR dan menginformasikan materi yang akan di-

bahas pada pertemuan selanjutnya. 

 

C. Data Penelitian 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Data aktivitas belajar siswa yang diperoleh dari observasi terhadap aktivitas 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 

2. Data tanggapan siswa yang diperoleh dari penyebaran angket tentang 

ketertarikan siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

3. Data hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes yang diberikan setiap akhir 

kompetensi dasar (KD). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data diperoleh melalui observasi, angket, dan tes. 

1. Observasi 

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa. 

Observasi dilakukan oleh observer selama pembelajaran dengan kooperatif  
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tipe STAD berlangsung.  Ketentuan teknis pengisian lembar observasi 

aktivitas siswa ini adalah sebagai berikut. 

 Siswa mendapat tanda check list (skor 1) jika melakukan aktivitas yang 

relevan terhadap pembelajaran. 

 Siswa tidak mendapat tanda check list (skor 0) jika tidak melakukan 

aktivitas yang relevan terhadap pembelajaran. 

      Aktivitas siswa yang diamati sebagai berikut. 

1) Memperhatikan penjelasan guru. 

2) Berdiskusi/ bertanya antar siswa dengan guru. 

3) Berdiskusi dalam kelompok/ mengerjakan LKS. 

4) Mempresentasikan/ memperhatikan hasil diskusi. 

5) Memberikan tanggapan terhadap presentasi. 

6) Menyimpulkan materi pelajaran.  

 

2. Angket  

 

Pemberian angket dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan (keter-

tarikan) siswa terhadap pembelajaran dengan kooperatif tipe STAD.  

Lembar angket terdiri dari 10 pernyataan mengenai pembelajaran yang 

telah diterapkan.  Angket yang diberikan kepada siswa berupa angket ter-

tutup dengan pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju. Untuk menjamin validitas isi, angket ini dibuat 

berdasarkan kisi-kisi dengan memperhatikan komponen-komponen dalam 

menentukan tanggapan siswa terhadap pembelajaran.  Sebelumnya angket 

terlebih dahulu diujicobakan untuk mengetahui tingkat keterbacaan 

pernyataan-pernyataan dalam angket. Uji coba dilakukan dengan mem-
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bagikan lembar angket kepada siswa di luar sampel penelitian.  Apabila 

terdapat pernyataan yang tidak dipahami oleh siswa, maka pernyataan 

tersebut akan diganti dengan pernyataan lain yang dapat dipahami oleh 

siswa dan memiliki makna sama dengan pernyataan sebelum diganti 

sehingga tetap mengacu pada kisi-kisi angket. Setelah angket diuji-

cobakan ternyata seluruh siswa dapat memahami pernyataan yang 

diberikan dalam angket tersebut.   

 

3. Tes 

 

Tes dilakukan sebanyak 3 kali dan diberikan pada setiap akhir KD.  

Pemberian tes ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan kooperatif tipe STAD.   Penyusunan soal 

tes ini diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal.  Kisi-kisi soal disusun 

dengan memperhatikan setiap indikator yang ingin dicapai. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin validitas isi soal tes yang diujikan kepada 

sampel penelitian. 

 

E. Uji Persyaratan Angket 

 

1.  Uji validitas angket 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen.  Uji validitas angket yang digunakan adalah Construct validitas 

menunjuk kepada seberapa jauh suatu tes mengukur sifat atau bangunan-

pengertian (construct) tertentu.   Pada penelitian ini dibuat kisi-kisi angket,  

dengan indikator-indikator yang telah ditentukan sebagai berikut. 
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a. Tanggapan siswa dalam menerima pelajaran matematika 

b. Tanggapan siswa saat pembelajaran berlangsung 

c. Tanggapan siswa terhadap strategi pembelajaran 

d. Tanggapan siswa terhadap peran guru dalam pembelajaran 

 

Untuk menguji tingkat validitas isi digunakan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut. 
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 Keterangan : 

xyr  = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

N = banyaknya responden 

 X  = jumlah skor item 

Y    = jumlah skor total (item) 

 

 

Dengan kriteria pengujian jika tabelhitung rr   dengan taraf signifikansi 0,05 

maka angket tersebut valid.  Begitu pula sebaliknya, jika tabelhitung rr    maka 

angket tersebut tidak valid. (Arikunto, 2006 : 170). 

 

  2. Uji Reliabilitas Angket 

 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana angket dapat 

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji 

reliabilitas menggunakan rumus Alpha sebagai berikut. 
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Keterangan : 

11r  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya item pernyataan  


2

i = jumlah varians skor dari tiap item pernyataan 

2

t  = varians total 

(Arikunto, 2006 : 195) 

Kemudian untuk menginterpretasikan besarnya nilai korelasi sebagai 

berikut. 

 

  

 

 

Dengan kriteria pengujian tabelhitung rr   dengan taraf signifikansi 0,05 

maka angket tersebut reliabel.  Begitu pula sebaliknya, jika tabelhitung rr   

maka angket tersebut tidak reliabel. 

 

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

 

Pada penelitian ini, pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria berikut. 

 Tabel 3.1 Kriteria Pencapaian Efektivitas Pembelajaran 

Aspek Kriteria Pencapaian Efektivitas Kesimpulan 

Aktivitas siswa   75% siswa aktif 
Pembelajaran 

Efektif 
Tanggapan siswa   75% tanggapan siswa positif 

Hasil belajar siswa   75% siswa tuntas belajar 

 

 

a. Antara 0,800 – 1,000 : Sangat Tinggi 

b. Antara 0,600 – 0,799 : Tinggi 

c. Antara 0,400 – 0,599 : Sedang 

d. Antara 0,200 – 0,399 : Rendah 

e. Antara 0,000 – 0,199 : Sangat rendah 

(Arikunto, 2006 : 274) 
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Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

 

1. Data Aktivitas Siswa 

 

Skor aktivitas siswa yaitu jumlah skor dari setiap aktivitas yang dilakukan 

siswa selama pembelajaran berlangsung sesuai indikator yang telah 

ditentukan.  Dari data hasil observasi, dihitung rata-rata skor aktivitas 

siswa. Siswa dikatakan aktif apabila rata-rata skor aktivitas yang di-

peroleh lebih dari atau sama dengan 4 dari 6 indikator aktivitas yang telah 

ditentukan.  Dalam menentukan rata-rata skor siswa menggunakan rumus:             

                                  iA = 
N

ai
   

Keterangan: 

iA              : rata-rata skor aktivitas siswa per pertemuan ke- i. 

 ia          : jumlah skor aktivitas siswa per pertemuan ke- i. 

N                : banyaknya siswa 

       
n

A
A

i
  

Keterangan : 

  

A         : rata-rata skor aktivitas siswa 

 

 iA         : jumlah skor aktivitas yang diperoleh per pertemuan 

n                : banyaknya pertemuan 

 

Dalam menguji pencapaian kriteria efektivitas dilakukan analisis data 

menggunakan uji proporsi.  Sebelum melakukan uji proporsi terlebih 

dahulu melakukan uji normalitas.  Uji tersebut dilakukan untuk melihat 
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apakah data rata-rata skor aktivitas sampel berdistribusi normal atau tidak,  

dengan prosedur sebagai berikut. 

 

1) Uji Normalitas 

 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah: 

H0 :  sampel berdistribusi normal 

H1 :  sampel tidak berdistribusi normal 

Uji ini menggunakan uji Chi-Kuadrat: 

 





h

hi
hitung

f

ff
2

2  

Keterangan: 

if   :  frekuensi pengamatan 

hf   :  frekuensi yang diharapkan 

Kriteria uji : terima H0 jika tabelhitung
22    dengan taraf nyata 5%.  

Sudjana (2005: 293). 

 

Jika  rata-rata skor aktivitas berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji 

proporsi sebagai berikut. 

 

2) Uji Proporsi 

 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut. 

H0 :      <  0,75   (persentase siswa aktif kurang dari 75%) 

H1 :    ≥  0,75 (persentase siswa aktif lebih dari atau sama dengan 

75%) 

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah: 
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n

nx
zhitung

)75,01(75,0

75,0




  

 

Keterangan: 

x           :  banyaknya siswa aktif 

n          :  jumlah sampel 

0,75     :  proporsi siswa aktif yang diharapkan 

Kriteria uji:  tolak H0 jika hitungz   ≥  5,0z  dengan taraf nyata 5%.  

Harga 5,0z diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang  

(0,5 - α).  Sudjana (2005: 234). 

 

Sebaliknya apabila rata-rata skor aktivitas tidak berdistribusi normal akan 

dilakukan uji nonparametrik. Uji yang digunakan adalah uji Lilliefors 

sebagai berikut. 

 

3)  Uji Lilliefors 

 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut. 

H0 :      <  0,75   (persentase siswa aktif kurang dari 75%) 

H1 :    ≥  0,75 (persentase siswa aktif lebih dari atau sama dengan 

75%) 

Pengamatan nxxx ,....,, 21  dijadikan bilangan baku nzzz ,....,, 21  dengan 

menggunakan rumus 

s

xx
z i

i


  

Keterangan : 

iz  : bilangan baku 



 33 

ix  : hasil pengamatan 

x   : rata-rata sampel 

s : simpangan baku sampel 

Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi 

normal baku, kemudian dihitung peluang F(zi) = P(z zi) 

Selanjutnya dihitung proporsi nzzz ,....,, 21  yang lebih kecil atau sama 

dengan zi.  Jika proporsi ini dinyatakan oleh S(zi) maka, 

S(zi) =
n

zyangzzzbanyaknya in ,....,, 21
 

Hitung selisih F(zi) – S(zi) kemudian menentukan nilai mutlaknya. 

Ambil nilai yang paling besar di antara nilai-nilai mutlak selisih 

tersebut.  Sebutlah nilai terbesar ini L0. 

Kriteria uji : tolak H0 bahwa populasi berdistribusi normal jika 

LL
hitung

0  dari daftar dengan taraf nyata 5%. Dalam hal lainnya 

hipotesis diterima.  Sudjana (2005: 466). 

 

2. Data Tanggapan Siswa 

 

Data angket yang diperoleh dari penyebaran angket kemudian diberi skor 

dengan kriteria penyekoran sebagai berikut.   

Tabel 3.2 Penyekoran Angket Siswa 

 

 

 

 

Total skor tertinggi dan terendah masing-masing adalah sebagai berikut. 

Total skor tertinggi (Rmaks)  =  10 pernyataan  x  4  =  40 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 



 34 

Total skor terendah  (Rmin)  =  10 pernyataan  x  1  =  10 

Setelah diperoleh total skor setiap siswa (Ri), kemudian nilai tanggapan 

setiap siswa (Ni) dihitung dengan menggunakan rumus: 

  100
maks

i

i
R

R
N  

 

Keterangan: 

Ni :  Nilai tanggapan siswa i 

Ri :  Total skor siswa i 

Rmaks :  Total skor tertinggi 

 

Tabel 3.3 Kriteria Tanggapan Siswa 

Nilai Tanggapan Siswa Kriteria Tanggapan 

  76  ≤  Ni  ≤  100 Positif 

56  ≤  Ni  ≤  75 Sedang 

 25  ≤  Ni  ≤  55 Negatif 

             

Siswa dikatakan memiliki tanggapan positif terhadap pembelajaran apabila 

nilai tanggapan yang diperoleh lebih dari atau sama dengan 76.   

 

Dalam menguji pencapaian kriteria efektivitas dilakukan analisis data 

menggunakan uji proporsi. Sebelum melakukan uji proporsi terlebih 

dahulu melakukan uji normalitas. Uji tersebut dilakukan untuk melihat 

apakah data rata-rata skor tanggapan sampel berdistribusi normal atau 

tidak dengan prosedur sebagai berikut. 

 

1) Uji Normalitas 

 

Rumusan hipotesis dan uji yang digunakan untuk data tanggapan ini 

sama dengan rumusan hipotesis dan uji yang digunakan pada data 

aktivitas belajar siswa. 
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Jika rata-rata skor tanggapan siswa berdistribusi normal, maka dapat 

dilakukan uji proporsi sebagai berikut. 

      

2) Uji Proporsi 

 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut. 

H0 :    <  0,75  (persentase siswa dengan tanggapan positif kurang 

dari 75%) 

H1 :     ≥  0,75    (persentase siswa dengan tanggapan positif lebih dari      

                              atau sama dengan 75%) 

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah: 

n

nx
zhitung

)75,01(75,0

75,0




    

Keterangan: 

x       :  banyaknya siswa dengan tanggapan positif 

n       :  jumlah sampel 

0,75  :  proporsi siswa dengan tanggapan positif yang diharapkan 

Kriteria uji:  tolak H0 jika hitungz   ≥  5,0z  dengan taraf nyata 5%.  

Harga 5,0z diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang  

(0,5 – α).  Sudjana (2005: 234). 

 

Sebaliknya apabila rata-rata skor tanggapan siswa tidak berdistribusi 

normal akan dilakukan uji nonparametrik. Uji yang digunakan adalah uji 

Lilliefors sebagai berikut. 
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3)  Uji Lilliefors 

 

Rumusan hipotesis dan uji yang digunakan untuk tanggapan siswa ini 

sama dengan rumusan hipotesis dan uji yang digunakan pada data 

aktivitas belajar siswa. 

 

3. Data Hasil Belajar Siswa 

 

Data hasil belajar siswa dilihat dari nilai tes siswa di setiap akhir KD.  

Dari nilai tersebut, siswa dikatakan tuntas belajar apabila memperoleh 

rata-rata nilai hasil belajar > 62. Dalam menentukan rata-rata nilai hasil 

belajar siswa menggunakan rumus: 

t

K
K

i
  

 Keterangan : 

  

  K   : rata-rata nilai hasil belajar siswa 

 

   iK   : jumlah nilai hasil belajar siswa yang diperoleh per KD 

   t        : banyaknya tes  

 

Dalam menguji pencapaian kriteria efektivitas dilakukan analisis data hasil 

menggunakan uji proporsi. Sebelum melakukan uji proporsi terlebih 

dahulu melakukan uji normalitas. Uji tersebut dilakukan untuk melihat 

apakah data rata-rata skor hasil belajar sampel berdistribusi normal atau 

tidak dengan prosedur sebagai berikut. 
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1) Uji Normalitas 

 

 

Rumusan hipotesis dan uji yang digunakan untuk data hasil belajar ini 

sama dengan rumusan hipotesis dan uji yang digunakan pada data 

aktivitas belajar siswa. 

 

Jika rata-rata nilai hasil belajar berdistribusi normal, maka dapat dilakukan 

uji proporsi sebagai berikut. 

 

2) Uji Proporsi 

 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut. 

H0 :     <  0,75    (persentase siswa tuntas belajar kurang dari 75%) 

H1 :     ≥  0,75   (persentase siswa tuntas belajar lebih dari atau sama 

dengan 75%) 

 

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah: 

n

nx
zhitung

)75,01(75,0

75,0




    

Keterangan: 

x     :  banyaknya siswa tuntas belajar 

n     :  jumlah sampel 

0,75  :  proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan 

Kriteria uji:  tolak H0 jika hitungz   ≥   5,0z  dengan taraf nyata 5%.  

Harga 5,0z diperoleh dari daftar normal baku dengan peluang  

(0,5 – α).  Sudjana (2005: 234). 
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Sebaliknya apabila rata-rata skor hasil belajar tidak berdistribusi normal 

akan dilakukan uji nonparametrik. Uji yang digunakan adalah uji Lilliefors 

sebagai berikut. 

 

3)  Uji Lilliefors 

 

Pengamatan nxxx ,....,, 21  dijadikan bilangan baku nzzz ,....,, 21  dengan 

menggunakan rumus 

s

xx
z i

i


  

Keterangan : 

iz  : bilangan baku 

ix  : hasil pengamatan 

x   : rata-rata sampel 

s : simpangan baku sampel 

kemudian dihitung peluang F(zi) = P(z zi). Selanjutnya dihitung 

proporsi nzzz ,....,, 21  yang lebih kecil atau sama dengan zi. Jika 

proporsi ini dinyatakan oleh S(zi) maka,  

S(zi) =
n

zyangzzzbanyaknya in ,....,, 21
 

Hitung selisih F(zi) – S(zi) kemudian menentukan nilai mutlaknya. 

Ambil nilai yang paling besar di antara nilai-nilai mutlak selisih 

tersebut.  Sebutlah nilai terbesar ini L0. 

Kriteria uji : tolak H0 bahwa populasi berdistribusi normal jika 

LL
hitung

0  dari daftar dengan taraf nyata 5%. Dalam hal lainnya 

hipotesis diterima.  Sudjana (2005: 466).             
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