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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini yaitu pre experimental dengan one group 

pretest-posttest design. Desain ini menggunakan satu kelompok untuk 

mengukur kemampuan awal siswa dengan memberikan pretest (O1) lalu 

diberikan perlakuan (X) dan pada hasil akhir diberikan posttest (O2) untuk 

melihat perbedaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Rancangan 

desain dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Desain one group pretest-posttest design 

Sampel Pretest Perlakuan Posttest 

1 O1 X O2 

                             (Sumber : Sugiyono dalam Erfita, 2012;23) 

Keterangan : 

     O1 : tes awal (pretest) 

X  : perlakuan (pembelajaran matematika dengan menggunakan model      

kooperatif  tipe NHT) 

O2 : tes akhir (posttest) 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Fatuleu, Kabupaten 

Kupang. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh kelas  XI IPS di SMA 

Negeri 1 Fatuleu tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 4 kelas. 

2. Sampel  

Sampel dari penelitian ini yaitu satu kelas yang dipilih dari 4 kelas 

yang tersedia untuk kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Fatuleu yang 

diambil secara acak dengan menggunakan teknik simple random 

sampling. Menurut Lestari & Yudhanegara (2015:107) teknik 

simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

yang paling sederhana karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi. Sampel diambil dengan cara diundi, proses 

pengundian dilakukan dengan menulis nama masing-masing kelas 

pada kertas lalu digulung dan masukan ke dalam kaleng kemudian 
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dari kaleng tersebut diambil satu gulungan nama kelas yang akan 

menjadi sampel penelitian. Sehingga setiap kelas mempunyai 

peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel dalam penelitian 

ini. 

 

D. Variabel Penelitian  

  Variabel dalam penelitian ini adalah prestasi belajar matematika 

siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) pada sub pokok  bahasan fungsi 

komposisi dan fungsi invers. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan Data 

1.1 Jenis data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer 

yang merupakan data yang diambil secara langsung dari sampel 

oleh peneliti dan data sekunder yang berkaitan  dengan informasi 

tentang proses pembelajaran yang terjadi di sekolah.   

1.2 Cara Mengumpulkan Data 

a. Observasi  

Observasi dilakukan sebagai langkah awal yang digunakan 

untuk mengumpulkan data – data. Observasi merupakan suatu 

cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung 
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dan pencatatan secara sistematis mengenai proses pembelajaran 

di kelas. Kegiatan yang diamati dalam penelitian antara lain cara 

guru mengajar, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, 

strategi pembelajaran yang dilakukan dan aktifitas siswa selama 

pembelajaran.  

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada guru berkaitan dengan proses 

pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, 

pendekatan pembelajaran dan model pembelajaran yang terjadi 

di kelas. Wawancara juga dilakukan pada siswa untuk 

mengetahui bagaimana siswa belajar matematika sub pokok 

bahasan fungsi komposisi dan fungsi invers. 

c. Tes Tertulis 

Data tentang prestasi belajar siswa dapat diperoleh dengan  

tes tertulis yang diujikan pada saat sebelum dan sesudah 

mendapat perlakuan. Tes tertulis diberikan untuk mengukur 

perubahan  pemahaman siswa sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan berupa model pembelajaran koopeatif tipe Numbered 

Head Together (NHT). 
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1.3 Alat Pengumpul Data  

a. Pedoman Observasi 

Untuk pencatatan kegiatan yang dilakukan selama 

pembelajaran, digunakan format atau lembar observasi. Dalam 

hal ini dilakukan observasi aktifitas pembelajaran yang terjadi di 

dalam kelas oleh pengamat pada setiap pertemuan berdasarkan 

lembar observasi yang telah disediakan dalam penelitian ini. 

b. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan alat ukur yang digunakan 

peneliti untuk mewawancarai guru dan siswa. Pedoman 

wawancara  pada guru berkaitan dengan proses pembelajaran, 

strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan 

pembelajaran dan model pembelajaran yang terjadi di kelas. 

Pedoman wawancara pada siswa berkaitan dengan bagaimana 

siswa belajar matematika sub pokok bahasan fungsi komposisi 

dan fungsi invers. 

c. Instrumen Tes 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes 

yang berbentuk pilihan ganda dan berjumlah sebanyak 35 butir 

soal untuk mengukur prestasi siswa pada pembelajaran 

matematika. Sebelum instrumen tersebut digunakan, maka harus 

diuji cobakan terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik soal 

atau instrumen, menggunakan program Anates. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Untuk mendeskripsikan pelaksanaan  pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Fatuleu Tahun 

Ajaran 2016/2017, digunakan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan pada guru dan siswa. Hasil dari observasi dan wawancara 

disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan data hasil observasi dan 

wawancara dengan hasil tes serta mengecek keabsahan data.  

 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Untuk mendeskripsikan prestasi belajar matematika pokok bahasan 

fungsi komposisi dan fungsi invers dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Fatuleu Tahun Ajaran 2016/2017, 

digunakan data hasil posttest. Analisis menggunakan capaian indikator 

dari setiap butir soal, selanjutnya dirata – rata  untuk mendapatkan skor 

ketercapaian indikator prestasi belajar dengan rumus sebagai berikut: 

Capaian indikator =		
������	����	����	�������

����	��������
	x	100% 

                    

                               (Supranto 2000;47) 
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Hasil perhitungan dikategorikan dengan pembobotan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Kriteria Ketercapaian Indikator 

Capaian Indikator (%) Kriteria 

≥ 80 Sangat Baik 

66 – 79 Baik 

60 – 65 Cukup  

46 – 59 Kurang 

≤ 45 Gagal 

                            (sumber : Sudijono, 2011;35) 

3. Analisis Inferensial 

Untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian, data yang digunakan 

adalah data primer yaitu nilai pretest dan posttest pada kelas 

eksperimen. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS versi 22 dan manual.Langkah-langkah pengujian tersebut 

diantaranya : 

a. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengolah data nilai pretest dan 

posttest untuk melihat apakah data yang diuji berdistribusi normal 

atau tidak. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji 

Kolmogorov smirnov. Langkah–langkah pengujiannya sebagai 

berikut : 

a) Menentukan hipotesis  

H0 : Data sampel berdistribusi  normal 

Ha  : Data sampel tidak berdistribusi  normal 
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b)  Mencari Dhitung  menggunakan rumus : 

hitungD  = max )()( XSXF No 
   

(Sumber: Purwanto, 2011: 

164)
 

Keterangan : 

)(XFo : distribusi frekuensi komulatif teoritis  

)(XSN  : distribusi frekuensi komulatif skor observasi 

c) Menentukan taraf signifikansi (α) =5% atau 0,05 

d) Kriteria pengujian 

a. Jika Dhitung ≤ Dtabel maka H0 diterima 

Data berdistribusi normal 

b. Jika Dhitung > Dtabel maka H0 ditolak 

Data tidak berdistribusi normal 

b. Statistik Parametrik 

Apabila data berdistribusi normal, maka akan dilakukan pengujian  

statistik  parametrik dengan  menggunakan uji-t. Hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut : 

a) Menentukan statistik hitung 

statistik uji t sebagai berikut : 

  � =
�������������

�	
��
��
�
��
��
		�	��	�

��

���
�	�

��

���
�

         (Siregar, 2014:250 - 252) 
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Dimana : 
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Keterangan: 

  ��  = nilai rata – rata    posttest 

 ��  = nilai  rata – rata   pretest   

  �� =  jumlah  subjek  posttest 

   �� =  jumlah  subjek  pretest 

   r   =  nilai koefisien korelasi 

 s1  =  nilai standar  deviasi  posttest 

  s2  =  nilai standar  deviasi  pretest 

  S1 =  nilai varians posttest 
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  	�� = nilai varians  pretest 

b) Menentukan hipotesis 
1) H0 : µ1 = µ2 

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) terhadap prestasi belajar matematika 

sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi 

invers pada kelas XI IPS SMA Negeri 1 Fatuleu. 

2) Ha : µ1 ≠ µ2  

Ada pengaruh yang signifikan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) terhadap prestasi belajar matematika 

sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi 

invers pada kelas XI IPS SMA Negeri 1 Fatuleu. 

Keterangan : 

µ1 : rata – rata nilai pretest  

µ2 : rata – rata nilai posttest 

c) Menentukan taraf signifikansi (α) =5% atau 0,05 
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d) Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu: 

1) Jika nilai −t�����	 ≤ t������	≤ 	 ������, maka H0 

diterima  dan    tolak  Ha 

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT)  terhadap prestasi belajar matematika 

sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi 

invers pada kelas XI IPS SMA Negeri 1 Fatuleu. 

2) jika  nilai t������< 	−t����� atau t������	> t�����, 

maka H0 ditolak dan  Ha  diterima 

Ada pengaruh yang signifikan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) terhadap prestasi belajar matematika 

sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi 

invers pada kelas XI IPS SMA Negeri 1 Fatuleu. 

c. Statistik Non Parametrik 

Apabila dalam perhitungan diperoleh data tidak berdistribusi 

normal maka akan dilakukan uji statistik non parametrik 

menggunakan uji Mann-Whitney U-Test. Hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut : 
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a) Menentukan statistik hitung 

Stastistik uji Mann-Whitney U-Test sebagai berikut: 

  �� = ���� +
��(����)

�
− ��        (Sumber: Sugiyono, 2012:61)                           

�� = ���� +
��(����)

�
− ��          (Sumber: Sugiyono, 2012:61) 

Keterangan: 

�� = Jumlah peringkat 1 

�� = Jumlah peringkat 2 

�� =	Jumlah sampel posttest 

�� =	Jumlah sampel pretest 

�� = Jumlah rangking pada sampel posttest 

�� = Jumlah rangking pada sampel pretest 

Nilai U yang diambil adalah nilai U yang terkecil. Untuk 

melihat ketelitian perhitungan digunakan rumus : 

�terkecil = n1 . n2 - Uterbesar   ……..  (Hasan 2001:310) 
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b) Menentukan hipotesis 

1) H0 : µ1 = µ2 

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together  (NHT) terhadap prestasi belajar matematika 

sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi 

invers pada kelas XI IPS SMA Negeri 1 Fatuleu. 

2)     Ha : µ1 ≠ µ2  

Ada pengaruh yang signifikan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) terhadap prestasi belajar matematika 

sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi 

invers pada kelas XI IPS SMA Negeri 1 Fatuleu. 

Keterangan : 

µ1 : rata – rata nilai pretest  

µ2 : rata – rata nilai posttest 

c) Menentukan taraf signifikansi (α) =5% atau 0,05 

d) Kriteria  penerimaan  dan  penolakan  hipotesis, yaitu : 

1) Jika nilai  �������	 ≤ ������  maka �� diterima dan �a 

di tolak. 

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together  (NHT) terhadap prestasi belajar matematika 
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sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi 

invers pada kelas XI IPS SMA Negeri 1 Fatuleu. 

2) Jika nilai  �������	 > ������  maka �� ditolak dan �a 

di terima. 

Ada pengaruh yang signifikan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) terhadap prestasi belajar matematika 

sub pokok bahasan fungsi komposisi dan fungsi 

invers pada kelas XI IPS SMA Negeri 1 Fatuleu. 

Untuk melakukan pengolahan data digunakan program SPSS 22. 

 


