
44 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif untuk 

sampel yang akan dilihat hasilnya. Penelitian kuantitatif adalah suatu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita 

ketahui.
1
 

Penelitian kuantitatif ini digunakan untuk meneliti data-data yang 

berupa angka/mengacu pada kuantitas berdasarkan statistik. Penelitian 

kuantitatif digunakan peneliti untuk mengetahui hubungan antara 2 

variabel dalam penelitian ini yaitu variabel model pembelajaran kooperatif 

tipe pair checks berbasis masalah kontekstual dan variabel hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen kuasi (semu). 

Kuasi eksperimental dilakukan tidak dengan murni atau penuh, tetapi 

dengan dikurangi atau ditampilkan sebagian saja, yang berarti eksperimen 

dengan kelompok kontrol yang tidak atau kurang sebanding.
2
 Menurut 

Cholid (Deni, 2014), penelitian eksperimen adalah penelitian untuk 
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memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang 

dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang 

sebenarnya yang tidak mungkin untuk mengontrol atau memanipulasi 

semua variabel yang relevan.
3
 Penelitian eksperimen adalah penelitian 

yang dalam pemecahannya dengan cara mengungkapkan hubungan sebab 

akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan yang cermat.
4
 Penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui 

ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada subyek selidik.
5
 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka 

(kuantitatif) atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang 

mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif 

yang dapat berubah-ubah nilainya.
6
 Variabel dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua macam yaitu:  

1. Variabel bebas (Independent Variable) 

a. Variabel bebas (Independent Variable) adalah variabel yang menjadi 

sebab atau merubah/memengaruhi variabel lain (dependent variable).
7
 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe pair checks berbasis masalah kontekstual (X). 
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b. Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel 

bebas).
8
 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. 

 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti.
9
 

Dalam metode penelitian, kata populasi amat popular dipakai untuk 

menyebutkan serumpunan/sekelompok objek yang menjadi sasaran 

penelitian.
10

 Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah seluruh siswa 

kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016 

yang berjumlah 317 siswa. 

          Tabel 3.1. Populasi kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung 

No. Kelas Jumlah siswa No. Kelas Jumlah siswa 

1. VII-A 36 6. VII-F 37 

2. VII-B 35 7. VII-G 37 

3. VII-C 36 8. VII-H 36 

4. VII-D 37 9. VII-I 36 

5. VII-E 37    

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi.artinya tidak aka nada sampel 

jika tidak ada populasi.
11

 Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII 
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SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung yaitu kelas VII-I Dengan Jumlah 36 

siswa dan kelas VII-H dengan jumlah 36 siswa. 

3. Sampling 

Teknik Sampling merupakan metode/cara menentukan sampel dan 

besar sampel. Teknik pengambilan sampel/teknik sampling adalah suatu 

cara mengambil sampel yang representatif dari populasi.
12

 

Berdasarkan teknik sampling yang ada, sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling 

yaitu responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar 

pertimbangan peneliti sendiri.
13

Purposive sampling merupakan metode 

penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-

kriteria tertentu.
14

 

Hal ini dilakukan setelah memerhatikan ciri-ciri yaitu siswa 

mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa yang 

menjadi obyek penelitian berada pada tingkat kelas yang sama dan siswa 

berasal dari kelompok varian yang sama. Kelas VII terdapat 9 kelas, 

peneliti mengambil secara acak 2 kelas.Diperoleh 2 kelas sebagai sampel 

yaitu 1 kelas sebagai kelas eksperimen dan 1 kelas sebagai kelas kontrol. 

Kelas eksperimen adalah kelas yang diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe pair checks berbasis masalah kontekstual sedangkan kelas 

kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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D. Kisi-Kisi Instrumen 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Soal Tes Matematika 

No. Indikator Soal Bentuk Soal Nomor Soal 

1. Menggunakan diagram Venn untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari 

Esay 1 

2. Menggunakan diagram Venn untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari 

Esay 2 

3. Menggunakan diagram Venn untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari 

Esay 3 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh 

dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang 

sama.
15

 Adapun instrumen dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran umum siswa kelas 

VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung, untuk mengamati kegiatan 

dikelas selama pembelajaran, dan hal-lal lain yang dianggap perlu dalam 

penelitian ini. 

2. Tes 

Peneliti akan menggunakan instrumen yang berbentuk soal uraian 

untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe pair checks berbasis masalah kontekstual. 

Instrumen yang baik terlebih dahulu dilakukan uji ahli kemudian 

diteruskan dengan uji coba instrumen. Instrumen diuji cobakan pada siswa 
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selain kelas sampel. Hasil uji coba instrumen dianalisis untuk mengetahui 

validitas item dan reabilitas. Sehingga dapat diketahui instrument tersebut 

dapat dipakai atau tidak. Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.
16

 

Reabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama pula.
17

 

Dengan menggunakan instrument yang valid dan reliabel dalam 

pengumpulan data, diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan 

reliabel. Hasil uji validitas dan reabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan spss 16.0 for windows.(lampiran8 dan 9) 

3. Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti jumlah siswa kelas 

VII, data tentang kondisi objektif sekolah, daftar nama siswa kelas VII-I 

dan kelas VII-H, nilai ulangan semester 1 kelas kelas VII-I dan kelas VII-

H, serta foto-foto ketika penelitian berlangsung, maupun dokumen-

dokumen lainnya yang menunjang penelitian. 
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F. Sumber Data 

1. Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang 

menunjukkan fakta atau juga dapat didefinisikan data merupakan 

kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya 

kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik 

kesimpulan.
18

 Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
19

 

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil post test siswa. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahannya.
20

 Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah hasil nilai ulangan semester 1, nama-nama dan 

jumlah siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung, dan hasil 

nilai ulangan semester 1. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh.
21

 Sumber data juga dibagi dua yaitu: 
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a. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah data dapat dikumpulkan langsung oleh 

peneliti melalui pihak pertama.
22

 Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas VII yaitu VII-H dan VII-I SMPN 3 Kedungwaru 

Tulungagung. 

b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 

wawancara kepada pihak lain tentang obyek dan subyek  yang diteliti 

dan mempelajari dokumentasi–dokumentasi tentang obyek dan subyek 

yang diteliti.
23

 Dalam Penelitian ini sumber data sekundernya adalah 

guru dan dokumentasi nilai ulangan tengah semester 1. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan 

sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang 

amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk 

pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan.
24

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain 

pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Dari 

pemahaman tersebut, yang dimaksud observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, 

data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa 

data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan 

pancaindra.
25

 Observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran umum 

siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung, untuk mengamati 

kegiatan dikelas selama pembelajaran, dan hal-lal lain yang dianggap perlu 

dalam penelitian ini. 

2. Tes Kelas  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
26

 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar matematika 

khususnya pada pokok bahasan himpunan. Tes dalam penelitian ini 

memuat pertanyaan yang terdiri dari 3 soal uraian. Metode ini digunakan 

peneliti untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

pair checks berbasis masalah kontekstual terhadap hasil belajar. Setelah 
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siswa diberi tes, selanjutnya peneliti memberikan penilaian berdasarkan 

hasil pengerjaan soal. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, paraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter atau data yang relevan 

dengan penelitian.
27

 Metode dokumentasi dilaksanakan untuk 

mendapatkan daftar nama dan nilai ulangan tengah semester 1 siswa kelas 

VII untuk dijadikan dasar pengelompokan kolompok kontrol dan 

kelompok eksperimen, foto-foto proses pembelajaran. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi 

informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat 

untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan 

penelitian.
28

 Pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi 

pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk 

mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik.
29

 

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian. Analisis yang benar dan tepat akan menghasilkan kesimpulan yang 
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benar. Demi kemudahan dalam mengolah data, peneliti menggunakan 

program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 16.0 for windows. 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Pra Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitasdilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi 

beberapa data.
30

 Dalam penelitian ini uji normalitas data dilakukan 

dengan uji Kolmogrov-Smirnov untuk mengetahui apakah data nilai 

siswa berdistribusi normal atau tidak. 

Jika probabilitas atau probabilitas Asymp.sig. (2-tailed) ≥ 0, 05, 

maka data yang di uji berdistribusi normal. Tetapi jika probabilitas 

Asymp.sig. (2-tailed) < 0, 05, maka data yang di uji berdistribusi tidak 

normal.
31

 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk membandingkan varian dalam 

kelompok data, data tersebut baru dapat dibandingkan secara adil 

apabila harga-harga varian bersifat homogen.
32

  

Pengambilan keputusam, jika nilai signifikan > 0, 05 maka H0 

diterima (varian sama/homogen).Tetapi jika nilai signifikan < 0, 05 

maka H0 ditolak (varian berbeda/data tidak homogen). 
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2. Uji Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang didapat digunakan 

rumus uji – t (t-test) tentang perbedaan. Teknik T-test adalah teknik yang 

digunakan apabila periset ingin mengevaluasi perbedaan antara efek.
33

 

Bentuk rumus t-test adalah sebagai berikut: 

𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 =  
𝑋 1−𝑋 2

  
𝑆𝐷 1

2

𝑁1−1
 + 

𝑆𝐷 2
2

𝑁2−1
 

  

𝑆𝐷1
2 =

 𝑋1
2

𝑁1
−  𝑋 1 

2                𝑆𝐷2
2 =

 𝑋2
2

𝑁2
−  𝑋 2 

2  

keterangan:  

𝑋 1 = mean pada distribusi sampel 1 

𝑋 2 = mean pada distribusi sampel 2 

𝑆𝐷1
2
 = nilai varian pada distribusi sampel 1 

𝑆𝐷2
2
 = nilai varian pada distribusi sampel 2 

𝑁1 = jumlah individu pada sampel 1 

𝑁2 = jumlah individu pada sampel 2 

Adapun pengambilan keputusan pada perhitungan manual untuk 

menentukan pengambilan hipotesis, yaitu: 

a. 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau(− 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ) ≥ (− 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ), berdasarkan signifikansi 

0, 05 maka H0 diterima 

b. 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  atau(− 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ) < (− 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ), berdasarkan signifikansi 

0, 05 maka H0 ditolak 
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