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3. Metode Penelitian 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif. Jenis 

penelitiannya merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi-Experimental 

Research), sebab peneliti tidak memungkinkan untuk mengontrol semua 

variabel yang relevan. Penelitian eksperimen semu digunakan untuk 

memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat 

diperoleh dengan eksperimen sebenarnya dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang 

relevan. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

ada/tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 

Tournament (TGT) terhadap kreativitas dan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran matematika. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP YPPSB Sangatta Utara  yang 

dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 18 Mei 2018. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi ialah keseluruhan subjek dalam penelitian dimana 

populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa SMP YPPSB Sangatta 

Utara. (Arikunto, 1998).  

 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel ialah sebagian atau perwakilan dari populasi dalam 

penelitian (Arikunto, 1998). Berdasarkan kondisi populasi dilakukan 

pengambilan terhadap sampel yang memungkinkan maka terpilihlah 2 

kelas, yaitu kelas VIII H sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII D 

sebagai kelas kontrol. Jumlah siswa kelas VIII H terdiri dari 32 siswa 

dan kelas VIII D terdiri dari 31 siswa. 

3.4 Variabel Penelitian 

Klasifikasi variabel menurut fungsinya pada penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

3.4.1 Variabel bebas 

Variabel bebas atau variabel independen ialah variabel yang 

mempengaruhi.  Berdasarkan penelitian ini, variabel bebasnya ialah 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 



15 
 

3.4.2 Variabel terikat 

Variabel terikat atau variabel dependen ialah variabel yang 

dipengaruhi. Berdasarkan penelitian ini, variabel terikatnya ialah 

kreativitas dan pemahaman konsep siswa. 

3.5 Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kelompok 

kontrol dan eksperimen dengan postest (Two Randomized Subject Postest 

Only). Untuk lebih jelasnya desain penelitian dirancang seperti tabel berikut: 

Tabel 3.1  Desain Penelitian 
Kelompok Perlakuan Postest 

Eksperimen X1 O 

Kontrol - O 

  

(Sugiyono, 2010) 

Keterangan 

O : Postest 

X1 : Pembelajaran matematika dengan model kooperatif tipe Teams games 

Tournament (TGT) 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti memerlukan 

instrumen atau alat bantu agar pengumpulan data menjadi lebih mudah. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

yaitu 

3.6.1 Tes 

Tes ialah kumpulan pertanyaan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur atau melihat sejauh mana kemampuan peserta didik. 

Instrumen tes dalam penelitian digunakan untuk mengukur kreativitas 

dan pemahaman konsep peserta didik. 
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Berikut ini adalah penjelasan dari indikator yang digunakan dalam tes. 

a) Soal nomor satu digunakan untuk mengukur indikator kreativitas 

dan untuk mengukur indikator pemahaman konsep yaitu 

menyatakan ulang sebuah konsep serta memberi contoh dan bukan 

contoh dari konsep. 

b) Soal nomor dua digunakan untuk mengukur indikator kreativitas 

dan untuk mengukur indikator pemahaman konsep yaitu 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

c) Soal nomor tiga digunakan untuk mengukur indikator kreativitas 

dan untuk mengukur indikator pemahaman konsep yaitu 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi, 

menggunakan prosedur atau operasi tertentu, serta 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

d) Soal nomor empat digunakan untuk mengukur indikator 

kreativitas dan untuk mengukur indikator pemahaman konsep 

yaitu mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep, menggunakan prosedur atau operasi tertentu, serta 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes 

uraian. Instrumen tes digunakan untuk memperoleh data terhadap 

pemahaman konsep pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  
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3.7.1 Tes Kreativitas dan Pemahaman Konsep Siswa 

Tes digunakan untuk mengukur perbedaan kreativitas dan 

pemahaman konsep siswa antara kelas yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model kooperatif tipe Teams Games Tournament 

dan pembelajaran konvensioal (pembelajaran langsung). Instrumen tes 

disajikan dalam bentuk soal uraian yang bertujuan untuk melihat 

kreativitas dan pemahaman konsep siswa. Pembuatan soal berpedoman 

pada indikator kreativitas dan pemahaman konsep dengan diberikan 

penskoran pada proses penilaian untuk mengetahui perolehan skor 

siswa menggunakan skala penskoran 1-9. Tabel pedoman penskoran tes 

kreativitas dan pemahaman konsep siswa disajikan pada lampiran. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka analisis 

data yang digunakan ialah analisis data kuantitatif, metode ini menekankan 

pada data-data numerik yang diolah dengan metode statistika. 

3.8.1 Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan pada masing-masing populasi pada 

variabel terikat. Uji normalitas pada penelitian ini  menggunakan 

uji Kolmogrov-Smirnov berbantuan SPSS 21. 

 Prosedur pengujian uji normalitas sebagai berikut: 

a) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 
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b) Taraf signifikan (α) = 5% 

c) Statistik uji : uji Kolmogrov-Smirnov 

2) Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas dua kelompok digunakan uji 

kesamaan dua varian. Uji homogenitas pada penelitian ini 

menggunkan uji Levene  berbantuan SPSS 21. 

Prosedur pengujian uji homogenitas sebagai berikut: 

a) Hipotesis 

H0 : Terdapat perbedaan varian kedua populasi data  

H1 : Tidak terdapat perbedaan varian kedua populasi data 

b) Taraf signifikan (α) = 5% 

c) Statistik uji : Levene Test 

3.8.2 Uji Hipotesis 

Berdasarkan penelitian ini akan mencari ada/tidaknya pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

terhadap kreativitas dan pemahaman konsep. Untuk mengetahui 

ada/tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) terhadap kreativitas dan pemahaman 

konsep, maka penelitian ini akan menggunakan teknik statistik dalam 

menganalisis data. Uji hipotesis dilakukan setelah uji prasyarat 

tujuannya untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Teknik analisis 

data yang digunakan ialah teknik analisis Independent Sample T-Test. 

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata skor postest 

berdasarkan kreativitas dan pemahaman konsep. 
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1) Uji T 

Uji t digunakan pada pengujian hipotesis untuk melihat 

apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan pertimbangan 

yaitu uji t lebih tepat daripada uji statistik lainnya karena dalam 

penelitian ini menggunakan dua variabel, dan lebih efisien 

(waktu dan biaya) dalam pelaksanaannya dari pada uji statistik 

lainnya (Syari, 2017). 

a) Hipotesis pertama yang akan diuji untuk variabel terikat 

(kreativitas) 

H0 : Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara model 

pembelajaran tipe Teams Games Tournament (TGT) 

terhadap kreativitas 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara model 

pembelajaran tipe Teams Games Tournament (TGT) 

terhadap kreativitas   

b) Hipotesis kedua yang akan diuji untuk variabel terikat 

(pemahaman konsep) 

H0 : Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara model 

pembelajaran tipe Teams Games Tournament (TGT) 

terhadap pemahaman konsep 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara model 

pembelajaran tipe Teams Games Tournament (TGT) 

terhadap pemahaman konsep 
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c) Kriteria uji : H0 ditolak jika sig < 0,05


