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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian juga 

dikatakan suatu teknik untuk memecahkan masalah ataupun cara 

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. 

Metode yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif artinya prosedur 

penelitian yang menghasilkan data yang nilai-nilai ukurannya dapat dinyatakan 

dengan angka. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Pre-Experimental,

yaitu penelitian ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Hal ini 

dikarenakan terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya 

valiabel dependen. Pre-Experimental sendiri merupakan salah satu dari 

beberapa metode penelitian yang termasuk kedalam penelitian kuantitatif. 

Bentuk desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Group 

Pretest-Posttest Design. Desain ini terdapat pretest sebelum diberikan 

perlakuan. Sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. 

Adapun rancangan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut. 

 𝐎1 =  nilai pretest (sebelum diberikan perlakuan) 

 𝐎𝟐 = nilai posttest (setelah diberikan perlaukan) 

𝑶1 χ 𝑶𝟐

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. 

Metode yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Jenis atau Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif artinya prosedur 

penelitian yang menghasilkan data yang nilai-nilai ukurannya dapat dinyatakan 

dengan angka. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Pre-Experimental

yaitu penelitian ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Hal ini 

dikarenakan terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya 

valiabel dependen. Pre-Experimental sendiri merupakan salah satu dari Pre-Experimental sendiri merupakan salah satu dari Pre-Experimental

beberapa metode penelitian yang termasuk kedalam penelitian kuantitatif. 

Bentuk desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SDN Purwantoro 2 Malang yang 

beralamatkan di Jl. Cipunegara No.58, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, 

Jawa Timur 65126.

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan 

semester II tahun ajaran 2016/2017 tepatnya pada bulan April 2017. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2A yang berjumlah 34 siswa. 

Kemudian kelas tersebuat menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen.

Pemilihan kelas dan penentuan kelas eksperimen atau kelas kontrol dilakukan 

dengan teknik sampling jenuh, karena dengan teknik ini semua populasi 

dijadikan sample, hal ini dikarenakan peneliti ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil. Setiap anggota dari populasi memiliki 

peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kelas 2A dengan jumlah 34 

orang sebagai kelas kontrol dan eksperimen. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode observasi 

digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas. 

semester II tahun ajaran 2016/2017 tepatnya pada bulan April 2017. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2A yang berjumlah 34 siswa. 

Kemudian kelas tersebuat menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen

Pemilihan kelas dan penentuan kelas eksperimen atau kelas kontrol dilakukan 

dengan teknik sampling jenuh, karena dengan teknik ini semua populasi 

dijadikan sample, hal ini dikarenakan peneliti ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil. Setiap anggota dari populasi memiliki 

peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kelas 2A dengan jumlah 34 

orang sebagai kelas kontrol dan eksperimen. 

Teknik Pengumpulan Data 
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Observasi ini dilakukan pada awal penelitian dan saat selama pembelajaran 

matematika berlangsung. 

2. Wawancara 

Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara, 

setelah melakukan wawancara peneliti menganalisis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara. Bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam 

proses pembelajaran matematika. Jumlah responden yang diwawancarai 2 

orang yaitu guru kelas 2a dan siswa kelas 2a SDN Purwantoro 2. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan 

penyimpanan informasi. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 

nilai awal dan daftar nama masing-masing kelas. Dokumkentasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah foto-foto kegiatan saat pretest dan 

postest dan subjek yang diberikan perlakuan dengan model kooperatif tipe 

NHT.

4. Tes  

Tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang tingkat pencapaian 

aspek kognitif siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen melalui pretest dan 

postest. Tes ini diberikan kepada siswa kelas 2a. Pemberian pretest dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai nilai kognitif awal 

pada siswa sebelum perlakuan. Selanjutnya postest diberikan mempunyai 

tujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh penggunaan model 

kooperatif tipe NHT terhadap pembelajaran matematika tema keselamatan di 

rumah dan perjalanan siswa di kelas eksperimen. Tes yang digunakan peneliti 

orang yaitu guru kelas 2a dan siswa kelas 2a SDN Purwantoro 2

Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan 

enyimpanan informasi. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 

nilai awal dan daftar nama masing-masing kelas. Dokumkentasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah foto-foto kegiatan saat pretest dan 

postest dan subjek yang diberikan perlakuan dengan model kooperatif tipe 

NHT.NHT.NHT

Tes  

Tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang tingkat pencapaian 

aspek kognitif siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen melalui pretest dan 
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berbentuk tes subyektif atau tes uraian. Materi tes yang digunakan dalam 

penelitian ini mengenai pembelajaran matematika yang disesuaikan dengan 

pembelajaran saat itu. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, 

lampiran dokumentasi, dan soal tes. 

1. Lembar Observasi 

   Instrument yang digunakan saat pengumpulan data melalui observasi 

yaitu dengan lembar observasi. Pengamatan yang dilakukan peneliti memuat 

tentang proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, mulai dari bagaimana 

stimulus guru hingga respon siswa dalam pembelajaran. Lembar observasi ini 

berpusat pada guru dan siswa kelas 2a SDN Purwantoro 2 saat pembelajaran 

berlangsung. Observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi yang 

sebenarnya pada saat pembelajaran di kelas sehingga peneliti dapat 

memutuskan tindakan selanjutnya. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Lembar Obeservasi Kelas 2a 

No Komponen Aspek yang diamati
1. Pelaksanaan pembelajaran 

dikelas
Kegiatan guru yang melibatkan siswa 
dalam proses pembelajaran.
Kretaifias guru mengolah kelas 
menjadi menyenangkan dalam proses 
pembelajaran serta.
Mampu mengkaitkan lingkungan 
dengan materi pembelajaran.

2. Aktivitas siswa Pemahaman materi dan soal.
Kesulitan siswa dalam pembelajaran.
Antusias siswa dalam pembelajaran.

2. Lembar Wawancara 

Peneliti harus memperhatikan pedoman wawancara yang benar, yaitu 

menemukan responden atau subyek yang akan diwawancarai, menentukan 

   Instrument yang digunakan saat pengumpulan data melalui observasi 

yaitu dengan lembar observasi. Pengamatan yang dilakukan peneliti memuat 

tentang proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, mulai dari bagaimana 

stimulus guru hingga respon siswa dalam pembelajaran. Lembar observasi ini 

berpusat pada guru dan siswa kelas 2a SDN Purwantoro 2 saat pembelajaran 

berlangsung. Observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi yang 

sebenarnya pada saat pembelajaran di kelas sehingga peneliti dapat 

memutuskan tindakan selanjutnya. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Lembar Obeservasi Kelas 2a 

No Komponen Aspek yang diamati
1. Pelaksanaan pembelajaran 

dikelas
Kegiatan guru yang melibatkan siswa 
dalam proses pembelajaran
Kretaifias guru mengolah kelas 
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pokok-pokok permasalahan yang akan bahas dengan responden atau subyek 

pada saat wawancara, menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan pada 

responden atau subyek, mencatat seluruh hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti kepada responden atau subyek, membuat rangkuman dari 

permasalahan yang ditemukan dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil 

dari wawancara tersebut. Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal apa 

saja yang terjadi ketika pembelajaran matematika di kelas III SDN Tlogomas 

2 Malang tanpa menggunakan model-model pembelajaran. Wawancara ini 

dilakukan kepada guru kelas. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi lembar wawancara pada wali kelas dan beberapa 
siswa kelas 2a. 

No Komponen Sub Komponen
1. Mengetahui informasi awal guru 

dan siswa
Jumlah siswa.
Kelas favorit disekolah.
Hasil rapot kelas.

2. Mengetahui informasi tentang 
mata pelajaran

KKM di sekolah.
KKM dikelas 2a.
Materi yang sulit dipahami.
Nilai mata pelajaran matematika.

3. Mengetahui sumber dan alat 
pembelajaran

Model apa yang pernah dilakukan 
dikelas.
Media apa yang digunakan dalam 
mendukung pembelajaran.

4. Mengetahui kendala yang terjadi Kendala dalam mengajar.
Cara untuk mengatasi masalah yang 
ada.

3. Lembar Dokumentasi 

Peneliti mengambil obyek yang akan dijadikan sebagai lampiran 

dokumentasi. Lampiran tersebut harus sesuai dengan permasalahan yang 

akan dibahas peneliti. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti juga harus 

lengkap dan akurat agar dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. 

2 Malang tanpa menggunakan model-model pembelajaran. Wawancara ini 

dilakukan kepada guru kelas. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi lembar wawancara pada wali kelas dan beberapa 
siswa kelas 2a. 

No Komponen Sub Komponen
1. Mengetahui informasi awal guru 

dan siswa
Jumlah siswa.
Kelas favorit disekolah.
Hasil rapot kelas.

2. Mengetahui informasi tentang 
mata pelajaran

KKM di sekolah.
KKM dikelas 2a.
Materi yang sulit dipahami.
Nilai mata pelajaran matematika.

3. Mengetahui sumber dan alat 
pembelajaran

Model apa yang pernah dilakukan 
dikelas.
Media apa yang digunakan dalam 
mendukung pembelajaran.

4. Mengetahui kendala yang terjadi Kendala dalam mengajar.
Cara untuk mengatasi masalah yang 
ada.
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Tabel 3.3 Kisi-kisi lembar dokumentasi kelas 2a 

No Aspek yang diamati Dokumentasi
1. Pelaksanaan pembelajaran 

dikelas 2a
Proses pembelajaran dikelas.
Aktivitas siswa
Sumber dan alat yang digunakan pada 
saat pembelajaran.

4. Soal Tes 

   Instrumen yang digunakan untuk mengambil data penelitian berupa soal 

pretest dan postest. Siswa sebagai sampel dalam penelitian diambil hasil tes 

sebagai pengukuran pencapaian nilai pembelajaran matematika. Soal yang 

dibuat harus mengacu pada standar kompetensi yang berlaku. Maka peneliti 

menyusun kisi-kisi soal sesuai indikator matematika pada pembelajaran yang 

diajarkan. Masing-masing tes terdiri dari 10 soal matematika.  

F. Analisis Data 

Analisa data statistic ini digunakan untuk menganalisa data kuantitatif yang 

berupa analisa data nilai siswa dengan menggunakan uji-t dengan menggunakan 

program SPSS. Mengetahui pengaruh model kooperatitf tipe NHT terhadap 

pembelajaran matematika siswa kelas 2 SDN Purwantoro 2, data dianalisis 

dengan menggunakan uji-t. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam 

menggunakan uji-t yaitu. 

1. Data harus berdistribusi normal. 

Analisa uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak, dalam menguji normalitas data digunakan Uji 

Distribusi Frekuensi dengan menggunakan program SPSS. Hipotesis yang 

dapat diambil dalam penelitian ini adalah. 

sebagai pengukuran pencapaian nilai pembelajaran matematika. Soal yang 

dibuat harus mengacu pada standar kompetensi yang berlaku. Maka peneliti 

menyusun kisi-kisi soal sesuai indikator matematika pada pembelajaran yang 

diajarkan. Masing-masing tes terdiri dari 10 soal matematika.  

Analisis Data 

Analisa data statistic ini digunakan untuk menganalisa data kuantitatif yang 

berupa analisa data nilai siswa dengan menggunakan uji-t dengan menggunakan 

program SPSS. Mengetahui pengaruh model kooperatitf tipe NHT

pembelajaran matematika siswa kelas 2 SDN Purwantoro 2, data dianalisis 

dengan menggunakan uji-t. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam 

menggunakan uji-t yaitu. 
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a) 𝐻0 = data berdistribusi normal. 

b) 𝐻1 = data tidak berdistribusi normal. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. 

a) Probabilitas sig.,∝ lebih dari 5% maka data berdistribusi normal. 

b) Probabilitas sig.,∝ kurang dari 5% maka data tidak berdistribusi normal. 

2. Data skelanya harus berupa interval atau rasio. 

Semua data harus berupa bilangan yang langsung bisa digunakan, 

sedangkan jika masih ada data yang berupa kata maka harus diubah atau 

dipindah ke rasio. 

3. Kelompok datanya salaning bebas (tidak terikat dengan yang lain). 

  Independent sampel t-test menggunakan dua kelompok yang independent 

(bebas) sehingga tidak ada keterkaitan antara kelompok yang satu dengan 

kelompok yang lain. 

4. Variasi antara kelompok itu harus sama atau homogen. 

Uji homogenitas varian digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok sampel yang diambil mempunyai varian populasi penelitian yang 

homogen atau tidak dengan menggunakan Uji Levene menggunakan SPSS. 

Langkah ini penting karena uji-t dilakukan pada data dengan asumsi dua 

kelompok populasi memiliki kesamaan varian (homogenitas) menurut uji-t. 

Hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah. 

a) 𝐻0 = kedua varian populasi adalah homogen atau sama. 

b) 𝐻1 = kedua varian populasi adalah tidak homogen atau berbeda. 

sedangkan jika masih ada data yang berupa kata maka harus diubah atau 

dipindah ke rasio. 

Kelompok datanya salaning bebas (tidak terikat dengan yang lain). 

  Independent sampel t-test menggunakan dua kelompok yang independent 

(bebas) sehingga tidak ada keterkaitan antara kelompok yang satu dengan 

kelompok yang lain. 

Variasi antara kelompok itu harus sama atau homogen. 

Uji homogenitas varian digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok sampel yang diambil mempunyai varian populasi penelitian yang 

homogen atau tidak dengan menggunakan Uji Levene menggunakan SPSS. 

Langkah ini penting karena uji-t dilakukan pada data dengan asumsi dua 
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Kriteria pengujian untuk homogenitas varian ini dengan melihat 

probabilitasnya (sig.) sebagai berikut. 

a) Jika probabilitasnya kurang dari 5%, maka 𝐻0 diterima pada taraf

signifikasi 5%.

b) Jika probabilitasnya lebih dari 5%, maka 𝐻0 ditolak pada taraf signifikasi

5%.

5. Uji hipotesis penelitian menggunakan uji-t.

Setelah diketahui data berdistribusi normal, data skalanya telah berupa

interval atau rasio, kelompok datanya saling bebas dan varian antara 

kelompok telah homogen, langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis 

dengan menggunakan uji-t. Uji-t biasanya digunakan dalam penelitian 

eksperimental, uji-t adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji 

signifikasi perbedaan antara dua buah mean (rata-rata hitung) yang berasal 

dari dua buah distribusi. Apabila dalam sebuah penelitian ditemukan adanya 

sebuah perbedaan, maka perbedaan tersebut memiliki perbedaan yang 

signifikan dan perbedaan yang tidak signifikan. 

Menguji hipotesis yang telah dirumuskan dilakukan pengujian terhadap 

perbedaan antara nilai-nilai data independent. Prosedur uji-t independent ini 

digunakan untuk menguji  sampel, apakah mempunyai rata-rata yang berbeda 

secara nyata atau tidak, dengan hipotesis sebagai berikut. 

a) 𝐻0 = rata-rata nilai pembelajaran matematika siswa yang diajarkan

dengan model kooperatif tipe NHT dan metode konvensional adalah

sama.

Setelah diketahui data berdistribusi normal, data skalanya telah berupa

interval atau rasio, kelompok datanya saling bebas dan varian antara 

kelompok telah homogen, langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis 

dengan menggunakan uji-t. Uji-t biasanya digunakan dalam penelitian 

eksperimental, uji-t adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji 

signifikasi perbedaan antara dua buah mean (rata-rata hitung) yang berasal 

dari dua buah distribusi. Apabila dalam sebuah penelitian ditemukan adanya 

sebuah perbedaan, maka perbedaan tersebut memiliki perbedaan yang 

signifikan dan perbedaan yang tidak signifikan. 

Menguji hipotesis yang telah dirumuskan dilakukan pengujian terhadap 

perbedaan antara nilai-nilai data independent. Prosedur uji-t independent ini 
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b) 𝐻0 = rata-rata nila pembelajaran matematika siswa yang diajarkan 

dengan metode kooperatif tipe NHT dan metode konvensional adalah 

berbeda. 

Taraf nyata ∝ = 5% dengan melihat probabilitasnya dengan kriteria sebagai 

berikut. 

a) Jika probabilitasnya lebih dari 5%, maka 𝐻0 diterima. 

b) Jika probabilitasnya kurang dari 5%, maka 𝐻0 ditolak. 

Setelah melakukan uji beda rata-rata dengan uji-t, untuk mengetahui 

apakah pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT lebih

baik daripada pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional, 

maka dapat dilahat pada tabel deskriptif statistik kelompok manakah yang 

mempunyai rata-rata lebih tinggi. 

Setelah melakukan uji beda rata-rata dengan uji-t, untuk mengetahui 

apakah pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe 

baik daripada pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional, 

maka dapat dilahat pada tabel deskriptif statistik kelompok manakah yang 

mempunyai rata-rata lebih tinggi. 




