
 

 

  

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan yang 

memiliki jumlah kelas VIII sebanyak dua belas kelas, dua diantaranya 

merupakan kelas unggulan.  Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa dari sepuluh kelas yang bukan kelas unggulan.  Dari seluruh 

kelas tersebut, dengan cara Cluster Random Sampling diambil dua kelas 

sebagai sampel penelitian dan yang terambil adalah kelas VIII D dan VIII E.   

  
 

B. Desain Penelitian  

 
Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen yang dilaksanakan dalam 

dua tahap.  Tahap pertama kelas VIII D menerima pembelajaran menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan kelas VIII E menerima pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah, sebaliknya pada tahap 

kedua kelas VIII D menerima pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis masalah dan kelas VIII E menerima pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD.  Hal ini tampak 

pada tabel sebagai berikut. 

 



 
              Tabel 1.  Desain Pelaksanaan Penelitian 

 Kelas VIII D Kelas VIII E 
Pokok bahasan 

Relas dan Fungsi 
Pembelajaran 
menggunakan 
kooperatif tipe 

STAD 

Pembelajaran 
menggunakan 
pembelajaran 

berbasis masalah 
Pokok bahasan 

Garis Lurus 
Pembelajaran 
menggunakan 
pembelajaran 

berbasis masalah 

Pembelajaran 
menggunakan 
kooperatif tipe 

STAD 

 

Setiap tahapan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Tahap persiapan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah: 

a. Menentukan dua kelas sebagai sampel dari enam kelas yang ada secara 

acak. 

b. Mengambil data hasil tes formatif pada pokok bahasan sebelumnya 

yang digunakan sebagai acuan pembagian kelompok. 

c. Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan hasil 

tes yang dilakukan sehingga terbentuk kelompok dengan kemampuan 

matematika yang heterogen. 

d. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran baik pembelajaran kooperatif 

tipe STAD maupun pembelajaran berbasis masalah. 

e. Menyusun LKS yang akan diberikan kepada siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung baik baik pembelajaran kooperatif tipe STAD maupun 

pembelajaran berbasis masalah. 

f. Mempersiapkan perangkat untuk instrumen evaluasi. 

 

 



2. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 19 Oktober  s.d 20 November 

2010.  Prosedur pelaksanaan pembelajaran di kelas dibagi menjadi dua 

yaitu pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berbasis masalah. Pada 

setiap kelas dilakukan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berbasis 

masalah selama tujuh kali pertemuan. Pada tahap 1 kelas VIII D 

memperoleh pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk materi relasi dan fungsi yang dilaksanakan selama empat kali 

pertemuan yaitu pada tanggal 22, 23, 29 dan 30 Oktober 2010 sedangkan 

kelas VIII E memperoleh pembelajaran menggunakan pembelajaran 

berbasis masalah untuk materi yang sama selama empat kali pertemuan 

yaitu pada tanggal 19, 23, 26 dan 30 Oktober 2010.  Pada tahap kedua, 

kelas VIII D memperoleh pembelajaran menggunakan pembelajaran 

berbasis masalah untuk materi garis lurus selama tiga kali pertemuan yaitu 

pada tanggal 6, 12 dan 13 November 2010 sedangkan kelas VIII E 

memperoleh pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk materi yang sama selama tiga kali pertemuan yaitu pada 

tanggal 6,9 dan 13 November 2010.  Urutan prosedur pelaksanaannya 

sebagai berikut. 

Tabel 2. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran  

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD Pembelajaran berbasis masalah 

a.  Kegiatan Awal 

1. Apersepsi 

a.  Kegiatan Awal 

1. Apersepsi 

 



b.  Kegiatan Inti 

1. Presentasi kelas.  

Materi pelajaran disampaikan 

pada presentasi kelas, bisa 

menggunakan pengajaran 

langsung atau diskusi antar 

siswa yang dipimpin oleh 

guru.  Penyajian materi 

meliputi pokok-pokok materi 

secara garis besar 

2. Belajar dalam kelompok. 

Setelah materi diberikan, siswa 

akan diberi lembar kegiatan.  

Kemudian siswa 

dikelompokkan dalam 

kelompok-kelompok kecil 

yang telah ditentukan.  Setiap 

kelompok akan membahas 

lembar kegiatan yang berisi 

pertanyaan dan harus dijawab 

oleh siswa dengan cara bekerja 

sama serta saling berdiskusi 

dalam kelompok. 

 

b. Kegiatan inti  

1. Guru mengajukan soal-soal 

yang berkaitan dengan materi 

pelajaran dalam kehidupan 

sehari-hari dan siswa 

mendiskusikannya dalam 

kelompok 

 

 

 

2. Siswa mendiskusikan masalah 

yang diberikan guru.  Guru 

membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam 

berdiskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Presentasi 

Perwakilan siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas, 

Sedangkan siswa lainnya 

menanggapi 

 

4. Kuis  

Dilakukan setelah satu atau 

dua kali pertemuan.  Pada saat 

melaksanakan tes siswa harus 

bekerja mandiri dalam 

menjawab soal.  Hasil kuis ini 

akan diberi skor peningkatan 

individu, dan juga untuk 

menentukan kelompok terbaik. 

5. Pemberian penghargaan 

Setelah dilakukan perhitungan 

skor peningkatan individu, 

maka ditentukan point 

peningkatan kelompok.  

Kelompok yang berhasil 

mengumpulkan poin terbanyak 

akan diberi penghargaan 

3. Presentasi hasil diskusi oleh 

perwakilan siswa dari masing-

masing kelompok. Guru 

bersama-sama siswa yang lain 

memberikan tanggapan 

terhadap hasil diskusi 

kelompok 

4. Guru dan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

 



sebagai kelompok terbaik 

berdasarkan kriteria yang ada 

 

c.  Kegiatan Penutup 

1. Dengan bimbingan guru, siswa 

membuat kesimpulan dari 

materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa diberi tugas rumah (PR) 

3. Siswa menerima tugas 

membaca dan mempersiapkan 

materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya 

 

c.  Kegiatan Penutup 

1. Dengan bimbingan guru, siswa 

membuat kesimpulan dari 

materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa diberi tugas rumah (PR) 

3. Siswa menerima tugas 

membaca dan mempersiapkan 

materi yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya 

 

 
 
 
C. Data Penelitian  

 
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif  yang diper-

oleh dari tes akhir.  Siswa yang telah mengikuti pembelajaran dengan pembe-

lajaran kooperatif tipe STAD diberi tes akhir, begitu pula dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran berbasis masalah. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data dilakukan setelah proses pembelajaran pada setiap pokok 

bahasan selesai, dengan data yang digunakan data kuantitatif yang diperoleh 



melalui tes akhir siswa dari dua kelas yang dijadikan sampel penelitian.  Tes 

tersebut terdiri dari 5 soal bentuk uraian.  

 
Untuk mengetahui kesahihan atau validitas soal, soal tersebut menggunakan 

kesahihan atau validitas isi.  Soal dibuat mengunakan kisi-kisi yang disesuai-

kan dengan indikator-indikator yang telah ditentukan dan sebelum soal diuji-

kan, terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh guru bidang studi yang 

selanjutnya diujicobakan di luar sampel. Dari hasil uji coba tersebut kita 

dapat mengetahui bahwa angket tersebut reliabel atau tidak.  

 
Untuk mengetahui tingkat keajegan tes tersebut digunakan rumus alpa sesuai 

dengan Arikunto (2008:109), yaitu : 
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keterangan :  

11r   : tingkat realibilitas 


2

i
   : jumlah varians skor tiap-tiap item 


2

t
  : varians total 

n  :  banyaknya item angket 

 
 

Uji reliabilitas untuk tes akhir pembelajaran I dilaksanakan pada tanggal 29 

Oktober 2010 sedangkan untuk tes akhir pembelajaran II dilaksanakan pada 

tanggal 13 Novermber 2010.  Dari hasil uji reliabilitas pada lampiran 1 dan 2 

diperoleh bahwa instrumen tes hasil belajar baik tes akhir pembelajaran I 

maupun tes akhir pembelajaran II memiliki reliabilitas 0.6357 dan 0.6251.  



Berdasarkan kriteria uji, kedua instrumen tes tersebut tergolong memiliki re-

liabilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk mengumpulkan data. 

 
Angket semakin baik jika koefisien reliabilitasnya setinggi mungkin, koe-

fisien di sekitar 0,600 dapat dianggap tinggi.  Namun Azwar ( 1996:188) 

mengatakan bahwa tidak ada koefisien reliabilitas terendah yang mutlak harus 

dicapai agar suatu pengukuran dikatakan reliabel.   

 
Lebih lanjut menurut Azwar (1996:189), untuk mengetahui ukuran varia-

bilitas eror yang mungkin terjadi dalam pengukuran, digunakan eror standar 

dalam pengukuran (se) dengan rumus sebagai berikut. 

�� = 	 ���(1 − ����) 

Keterangan: 

sx   = standar deviasi skor tes 

rxx’ = koefisien reliabilitas tes 

Semakin kecil nilai se maka pengukuran tersebut semakin terpercaya karena 

varians erornya semakin kecil.   

 
Pengukuran menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas tinggi, walaupun 

demikian, pengukuran tidak sempurna jika eror dalam pengukuran masih 

terjadi.  Untuk memperkirakan skor yang sesungguhnya, digunakan interval 

kepercayaan skor murni sebagai berikut. 

� − ���� ≤ � ≤ � + ���� 

Keterangan: 

X = skor yang diperoleh pada tes 

 



zc = nilai kritis deviasi standar normal pada taraf kepercayaan 90%,   

       diketahui nilai kritis zc  pada tabel distribusi normal adalah 1,65 

se = eror standar  

Luas sempitnya interval tersebut akan mendeskripsikan sejauh mana kecer-

matan hasil pengukuran angket, ketika angket tersebut menjalankan fungsinya 

sebagai alat ukur.  

 
Berikut disajikan tabel yang mendeskripsikan penafsiran terhadap koefisien 

reliabilitas pada skor tertinggi, rata-rata skor, dan skor terendah. 

Tabel 3 . Interpretasi Koefisien Reliabilitas Tes 1 

Skor Interval kepercayaan skor murni 

38 23,2897 ≤ T ≤ 52,7102 

65,23 50,5197 ≤ T ≤ 79,9402 

100 85,2897 ≤ T ≤ 114,7102 

 

Tabel 4. Interpretasi Koefisien Reliabilitas Tes 2 

Skor Interval kepercayaan skor murni 

32 12,9837 ≤ T ≤ 51,0162 

67,18 48,1637 ≤ T ≤ 86,1962 

100 80,9837 ≤ T ≤ 119,0162 

 

Berdasarkan tabel 3, diketahui skor sesungguhnya ( T ) bagi siswa yang men-

dapat skor terendah, skor rata-rata, dan skor tertinggi berada pada interval 

tersebut.  Jarak interval tersebut cukup luas, idealnya interval tersebut me-

miliki jarak sesempit mungkin.  Hal tersebut dikarenakan eror standar dalam 

pengukuran cukup besar yaitu 8,91.  Begitu pula dengan tabel 4. Jarak 

interval pada tabel 4 cukup luas.  Hal tersebut dikarenakan eror standar dalam 



pengukuran pada tabel 4 cukup besar yaitu 11,52.  Interval tersebut dapat 

mewakili seluruh skor yang diperoleh oleh masing-masing siswa dalam 

ujicoba ini.  Perhitungan mengenai interpretasi reliabilitas ini dapat dilihat 

pada  lampiran 3 dan 4.   

 
 
E. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 
 

Data tes mengenai hasil belajar siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan pembelajaran berbasis masalah dianalisis menggunakan uji-t 

melalui program SPSS for windows yang merupakan salah satu program 

aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik dengan prosedur sebagai 

berikut. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah kedua populasi 

berdistribusi normal atau sebaliknya.  Rumusan hipotesis untuk uji ini  

adalah:   

H0 : populasi berdistribusi normal 

H1 : populasi berdistribusi tidak normal 

 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS for windows.  

Uji normalitas ini dilakukan dengan memeriksa secara visual plot 

probabilitas normal.  Dengan kriteria uji menurut Priyatno (2008: 29), 

populasi berdistribusi normal apabila nilai sig. > 0,05.   

 
. 

 



2. Uji Kesamaan Dua Varians 

 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh 

mamiliki varians sama atau sebaliknya.  Adapun Hipotesis untuk uji ini : 

H0 : σ1
2 = σ2

2 (kedua sampel mempunyai varians yang sama) 

H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 (kedua sampel tidak mempunyai varians yang sama) 

 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS for windows dengan 

kriteria uji menurut Priyatno (2008: 31): terima H0 apabila nilai sig. > 0,05.  . 

 

Setelah dilakukan uji normalitas data dan kesamaan dua rata-rata ternyata 

data hasil tes berdistribusi normal dan memiliki varians yang sama.  Oleh 

karena itu, dilanjutkan dengan uji-t. 

 

3. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

 
Uji kesamaan dua rata-rata menggunakan uji-t dengan program SPSS for 

windows.  Rumusan hipotesis dalam uji ini adalah: 

H0 : 21   (tidak ada perbedaan rata-rata) 

H1 : 21   (ada perbedaan rata-rata) 

Kriteria uji dalam pengujian ini menurut Priyatno (2008: 98): terima H0  

jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,025 dan tolak H0  untuk sebaliknya.   

 
 
 

 

 


