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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan metode kuantitatif. 

Tujuannya untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) terhadap hasil belajar matematika siswa. 

B. Desain Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian 

True Experimental Design (eksperimen yang dianggap sudah baik). True 

Experimental Design dianggap sudah baik karena sudah memenuhi persyaratan, 

yaitu adanya kelompok lain yang tidak dikenal eksperimen dan ikut mendapatkan 

pengamatan (Arikunto, 2010: 125). Ciri utama dari True Experimental Design 

adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai 

kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu (Sugiyono, 

2013:75). 

Bentuk dari True Experimental Design yang digunakan adalah Posttest-

Only Control Design, karena tujuan dari penelitian ini untuk mencari pengaruh 

treatment.  Secara bagan desain penelitian ditulis sebagai berikut: 

 
   R(E)   X O2 

   R(K)  O4  (Sugiyono, 2013: 76) 

 Gambar 1. Posttest-Only Control 
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Keterangan: 

R(E) : Kelompok kelas eksperimen 

R(K) : Kelompok kelas kontrol 

X : Treatment pada kelompok kelas eksperimen berupa pemberian 

  pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

O2 : Pengaruh diberikannya Treatment 

O4 : Pengaruh tidak diberikannya Treatment  (Sugiyono, 2013: 76) 

C. Variabel Penelitian 

Istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam 

setiap jenis penelitian. Menurut F.N. Kerlinger (dalam, Arikunto, 2010: 159) 

menyebutkan variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam 

konsep jenis kelamin dan insaf dalam konsep kesadaran. 

Dalam penelitian ini variabel penelitian dikelompokan menjadi dua 

variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas (independen) 

Variabel ini yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013:39). Variabel 

bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization . 

2. Variabel terikat (dependen) 

Variabel ini yang mempengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2013:39). Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa. 
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Gambar 2. Hubungan variabel Independen-dependen 

D. Definisi Oprasional Variabel  

Definisi oprasional dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

adalah penggunaan model pembelajaran pada kelas eksperimen. 

Keberhasilan dari penerapan model pembelajaran ini dilihat dari 

memadukan pembelajaran kelompok dengan pembelajaran individual 

dimana keberhasilan kelompok dipengaruhi oleh keberhasilan individu. 

Dalam kegiatan pembelajaran siswa dilatih untuk menghadapi masalah 

baik itu individu atau kelompok untuk dipecahkan sendiri lalu bersama-

sama. 

2. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh siswa dengan 

menggunakan instrument tes essay. Pada saat pembelajaran, hasil belajar 

yang meliputi ranah kognitif yaitu pengetahuan, penerapan, pemahaman 

dan sintesis. 

E. Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2013: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuatitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Model Pembelajaran Team 
Assisted Individualization 

(Variabel Independen) 

Hasil Belajar Matematika 
(Variabel Dependen) 
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Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 81). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas VIII SMP 

Nahdlatul Ulama Palembang tahun ajaran 2015/2016 sedangkan sampelnya yaitu 

dua kelas dari kelas VIII yang ada di SMP Nahdlatul Ulama Palembang. Sampel 

yang diambil secara acak yaitu dengan menggunakan teknik sampling daerah 

(cluster sampling) dengan mengambil dua kelas dari delapan kelas yang ada di 

SMP Nahdlatul Ulama Palembang dimana satu kelas sebagai kelas kontrol dan 

satu kelas lagi sebagai kelas eksperimen. Data untuk populasi dapat dilihat dari 

tabel sebagai berikut 

Tabel 8. Data populasi siswa SMP Nahdlatul Ulama Palembang 

Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

VIII 1 11 29 40 
VIII 2 21 13 34 
VIII 3 17 16 33 
VIII 4 23 18 41 
VIII 5 24 15 39 
VIII 6 18 19 37 
VIII 7 20 14 34 
VIII 8 17 15 32 
∑ 147 139 290 

 (Sumber: Tata Usaha SMP Nahdlatul Ulama Palembang) 

Untuk data sampel kelas eksperimen, kelas yang terpilih yaitu adalah kelas 

VIII.5. Sedangkan data sampel kelas kontrol, kelas yang terpilih yaitu kelas 

VIII.4. Data siswa dapat dilihat dari tabel berikut 
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Tabel 9. Data sampel untuk kelas eksperimen  

Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

VIII 5 24 15 39 

 

Tabel 10. Data sampel untuk kelas kontrol 

Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

VIII 4 23 18 41 

 

F. Prosedur Penelitian 

Untuk membuat kelompok-kelompok belajar pada kelas eksperimen 

digunakan nilai rata-rata ulangan harian matematika sebelumnya, yang masing-

masing anggota tiap kelompoknya tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-

beda. Kemudian diberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan diberi 

pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization. 

Tahap 1. Perencanaan 

a. Peneliti memilih kelas yang akan dijadikan sampel dengan menggunakan 

teknik cluster sample. 

b. Membuat dan merancang instrument penelitian berupa rancangan 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS) dan tes akhir 

(Post-test). 

c. Melakukan validasi pakar tentang instrument penelitian. 
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d. Uji coba instrument tes. 

e. Melihat dokumentasi nilai keseharian matematika siswa kepada guru 

mata pelajaran matematika untuk pembuatan kelompok yang heterogen 

f. Menganalisis hasil uji coba instrument tes yang meliputi analisis validasi 

dan reliabilitas instrument. 

Tahap 2. Pelaksanaan 

a. Peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian. Pada 

pelaksanaan ini kelas eksperimen menggunakan pendekatan Saintifik 

dengan model pembelajaran Team Assisted Individualization sedangkan 

kelas kontrol menggunakan pendekatan Saintifik saja. 

b. Peneliti menerapkan instrument tes akhir 

c. Peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan pada sampel kelas 

eksperimen dan kontrol. 

Tahap 3. Evaluasi 

Data yang diperoleh dianalisis atau mengolah data sesuai metode yang 

telah ditentukan.  

Tahap 4. Penyusunan Laporan 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan: 

1. Penggunaan Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). 
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 Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nilai ulangan harian 

pada materi sebelumnya. Kemudian nilai tersebut digunakan sebagai data awal 

yang menjadi dasar pembentukkan kelompok belajar secara heterogen di 

kelompok eksperimen. 

2. Penggunaan Tes 

Menurut Sudijono (2012: 67) tes dalam dunia evaluasi pendidikan 

adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu di tempuh) 

dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. 

Instrument yang berupa tes ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi. Untuk mengukur kemampuan 

dasar tes antara lain tes mengukur inteligensi (IQ), tes minat, tes bakat khusus 

dan sebagainya (Arikunto, 2010: 266). Adapun ranah kognitif hasil belajar 

siswa yang diukur pada soal Post-test mencakup kategori pengetahuan, 

pemahaman, penerapan dan sintesis. 

Sebelum tes digunakan dalam penelitian ini diadakan uji coba 

instrument tes dahulu. Tujuannya agar diperoleh instrument yang baik, yaitu 

memenuhi kriteria valid dan reliable 

a) Uji  Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument (Arikunto, 2010:211). Untuk 

menghitung validitas item soal digunakan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut: 
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��� = �	∑�	 − (∑�) (∑	)
{�∑�� − (∑�)� {�∑	� − (∑	)�}

	 

       (Arikunto, 2010: 213) 

Keterangan : 

���  : Koefisien korelasi antara variabel  dan variabel  

�  : Jumlah siswa uji coba 

∑�  : Jumlah skor item  

∑	 : Jumlah skor total  

∑�	  : Jumlah hasil perkalian antara � dan �  

∑��  : Jumlah kudrat dari skor � 

∑	�  : Jumlah kudrat dari skor 	 

Kemudian hasil ��� yang didapat dari perhitungan dibandingkan 

dengan harga tabel � product moment. Harga ������ dihitung dengan taraf 

signifikansi 5% dan � sesuai dengan resonden. Jika ��� > ������, maka 

dapat dinyatakan butir soal tersebut valid 

b) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrument tersebut sudah baik (Arikunto, 2010: 221). Untuk 

mengetahui reliabel item soal uraian digunakan rumus Alpha, adapun rumus 

lengkapnya sebagai berikut: 
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��� = � �
� − 1� 1 −

∑!��!�� " 

       (Arikunto, 2010: 239) 

dengan, 

!�� = ∑�� − (∑�)���  

Keterangan: 

���   : Reliabilitas instrument 

�   : Jumlah item soal  

∑!��	: Jumlah varians skor tiap-tiap soal 

!��   : Varians total     (Arikunto, 2010: 227) 

Kemudian hasil ��� yang didapat peroleh dikonsultasikan dengan 

������ . Harga ������ dihitung dengan taraf signifikansi 5%. Jika ��� > ������, 
maka dapat dinyatakan butir soal tersebut reliable  

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Tes 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data hasil 

belajar yaitu: 

a. Pemberian skor pada masing-masing jawaban soal sesuai rubrik 

penskoran yang telah dibuat oleh peneliti 

b. Menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh untuk masing-masing siswa 

c. Mengkonversikan skor tersebut dalam interval 0 – 100 dengan 

menggunakan rumus: 
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�#$%# = 	 &'($%ℎ	*+,�	�%�-	.#/0�,$0ℎ&'($%ℎ	*+,�	(%+*#(%$ �	100 

d. Dari nilai yang telah diperoleh siswa, akan dibuat interval menjadi selang 

kategori berdasarkan nilai maksimal dan minimal. 

Tabel  11. Kategori Penilaian Hasil Belajar Siswa 
 

 

 

 

    
      (Modifikasi Arikunto, 2009: 245)  
 

e. Nilai yang diperoleh dari tes akhir tersebut dianalisa dengan menentukan 

normalitas dan homogenitas yang diperoleh. 

2. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji normal atau 

tidak sebaran data penelitian. Uji normalitas dilakukan terhadap data post-test 

tiap kelompok kelas, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Uji normalitas pada penelitian ini akan menggunakan uji kemiringan 

kurva. Adapun langkah-langkah untuk uji normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Data disusun dalam tabel distribusi frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut 

1) Tentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data tekecil  

2) Tentukan banak kelas interval yang diperlukan. Dengan menggunakan 

aturan Sturges yaitu: 

2%��%+	+0$%* = 1 + (3,3) log �	

Nilai Kategori 
81-100 
66-80 
56-65 
41-55 
0-40 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Sangat Kurang 
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3) Tentukan panjang kelas kelas interval / 

Panjang kelas / dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:    

/ = �0�9%�-
:%��%+	+0$%* 

       (Sudjana, 2005 : 47). 

4) Pilih ujung kelas interval pertama 

5) Setelah memperoleh panjang kelas, kemudian susun kelas interval 

sesuai dengan panjang kelas yang diperoleh. 

b. Menghitung rata-rata dengan sebagai berikut: 

�̅ = ∑<=�=∑<=  

                   (Sudjana, 2005: 70) 

Keterangan: 

�̅  : nilai rata-rata  +     : banyaknya kelas interval 

# : 1, 2, 3, … , +  <=     : frekuensi yang sesuai dengan tanda i 

�= : nilai tengah kelas interval 

c. Menghitung modus dengan rumus sebagai berikut 

@A = : + / B :�:� − :�C 
Keterangan 

@A  : Modus 

:  : Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak  

/  : Panjang kelas  
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:�  : Frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas interval terdekat 

sebelumnya 

:�  : Frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas interval 

berikutnya 

d. Menghitung simpangan baku dengan rumus sebagai berikut 

*� = ∑<=(�= − �̅)�
� − 1  

        (Sudjana, 2005 : 95) 

Keterangan : 

* : nilai simpangan baku     *�   : nilai varians 

�̅  : nilai rata-rata      <=     : frekuensi sesuai dengan tanda �=  
�= : nilai tengah kelas interval ke- �= 
� : jumlah frekuensi yang sesuai dengan tanda �= 

e. Menentukan normalitas dengan menggunakan rumus 

D( = �̅ − @A*  

        (Sudjana, 2005) 

Keterangan 

D(  : Kemiringan   @A : Modus 

�̅  : Rata-rata   	* : Simpangan baku 

Dengan kriteria pengujian jika −	1 < DF < 1, maka data berdistrubusi 

normal. Bila berdistrubsi normal, maka akan melanjutkan dengan uji 

homogenitas varians untuk mengetahui jenis statistik uji yang sesuai 

dengan uji perbedaan dua rata-rata.  
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3.  Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berangkat dari kondisi yang sama. Uji homogenitas dilakukan 

dengan menyelidiki apakah kedua varians yang sama atau tidak. Jika kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogen. Hipotesis yang dilakukan dalam uji homogenitas adalah sebagai 

berikut: 

GA : !�� = !��   

G�:	!�� ≠	!��    

Keterangan: 

!��   : varians kelas eksperimen 

!��   : varians kelas kontrol  

Untuk menguji kesamaan varians tersebut dapat dianalisis dengan 

menggunakan metode statistik F, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

I = J%�#%�*	K0�:0*%�
J%�#%�*	K0�+0L#$  

       (Sudjana, 2005: 250) 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut homogen atau tidak maka 

IM=�NOP dibandingkan dengan I����� dengan Q = 5% dengan dk pembilang = 

(�% − 1)  dan dk penyebut = (�: − 1) 
Keterangan: 

�%   : banyaknya data yang variansnya lebih besar 

�:   : banyaknya data yang variansnya lebih kecil 
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Jika IM=�NOP ≥ IS
T∝(O�V�)(�V�), maka dapat dikatakan kedua kelompok 

memiliki kesamaan varians atau homogen. 

4. Uji Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dan untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan maka hasil data tes akan dianalisis dengan 

menggunakan uji-t. Adapun rumus hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

GW ∶ 	 Y� ≤ Y�  

G� ∶ 	 Y� > Y�  

Keterangan : 

Y� : Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

Y� : Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol 

GW ∶	 Tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) dengan hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Nahdlatul Ulama Palembang 

G� ∶	 Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) dengan hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP Nahdlatul Ulama Palembang 

Untuk menguji hipotesis data digunakan uji t dengan taraf signifikan 

5% maka digunakan rumus tersebut: 

9 = ��[[[ − ��[[[\P��	 �OS]	
�OT

 

                                                                            (Sudjana, 2005 : 239) 

Dengan  
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\P��� = (�� − 1)\�� + (�� − 1)\���� + �� − 2  

                                                                             (Sudjana, 2005 : 239) 

Keterangan: 

9  : 9M=�NOP 

��[[[      : nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

��[[[     : nilai rata-rata hasil belajar kelas kontrol 

\	  : simpangan baku 

��  : jumlah siswa di kelas eksperimen 

��  : jumlah siswa di kelas kontrol 

\�  : nilai varians gabungan 

\�� : nilai varians siswa pada kelas eksperimen 

\�� : nilai varians siswa pada kelas kontrol 

 Kriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah terima GW 

jika 9 < 9�V^ dan tolak GW jika 9 mempunyai harga-harga lain. Derajat 

kebebasan untuk daftar distribusi 9 ialah (�� + �� − 2) dengan peluang 

(1 − Q), Q = 0,05  


