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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, salah satu tahapan yang penting adalah 

menentukan metode penelitian beserta pendekatannya. Metode yang dipakai dalam 

penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Alasan dipilihnya pendekatan kuantitatif pada penelitian ini adalah 

untuk menguji sebuah teori dari adanya fenomena dan diolah menggunakan 

variabel penelitian berupa angka, kemudian dianalisis menggunakan statistik. 

Menurut Mujis dalam Suharsaputra (2014: 49) bahwa “Pendekatan penelitian 

kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan 

fenomena dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang 

umumnya menggunakan statistik”.  

Penelitian eksperimen adalah sebuah rangkaian pelaksanaan percobaan yang 

dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya perubahan atau peningkatan pada objek 

yang di teliti sesuai dengan aspek yang telah dipilih sebelumnya. Hal ini sejalan 

dengan apa yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012: 80) bahwa: 

Eksperimen merupakan rangkaian kegiatan berupa pemikiran dan tindakan 

yang dipersiapkan secara kritis dan seksama mengenai berbagai aspek yang 

dipertimbangkan dan sedapat mungkin diupayakan kelak dalam rangka 

menemukan pengetahuan baru. 

Desain penelitian eksperimen yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

Nonequivalent Control Group Design. Alasan dipilihnya desain penelitian ini 

karena untuk melihat perbandingan hasil dari sebuah perlakuan tanpa 

dibutuhkannya kelompok yang benar-benar sama dan ingin lebih memberikan 

suasana lebih natural pada proses pembelajaran. Desain ini merupakan salah satu 

bentuk dalam metode kuasi eksperimen. Kelompok yang dilibatkan dalam desain 

ini tidak dapat dipilih secara acak. Kemudian pada desain ini melibatkan dua 
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kelompok, terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sesuai dengan 

pendapat Sugiyono (2011: 118) menyatakan bahwa “Desain ini hampir sama 

dengan pretest dan posttest control group design, hanya pada desain ini kelompok 

eksperimen maupun kontrol tidak dipilih secara random”. 

Hal pertama yang harus dilakukan pada desain ini yaitu kelompok treatment 

dan kelompok kontrol diberikan pre-test (O1) untuk menentukan kesetaraannya. 

Kemudian kelompok eksperimen maupun kontrol masing-masing diberikan 

perlakuan (treatment), perlakukan kepada kelompok eksperimen menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe TGT (X1) dan perlakukan terhadap 

kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional yang memang sudah biasa 

digunakan pada proses pembelajaran. Tahap selanjutnya setelah masing-masing 

kelompok diberikan perlakuan dengan penggunaan media yang berbeda, kedua 

kelompok diberikan posttest (O2) untuk melihat hasil perbedannya. Pola umun dari 

Nonequivalent Control Group Design adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

Kelompok Pretest Treatment Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O₃  - O₄  

 

Keterangan : 

O1 = Pengukuran kemampuan awal (sebelum mendapat perlakuan) pada 

kelompok eksperimen 

O2 = Pengukuran kemampuan akhir (setelah mendapat perlakuan) pada 

kelompok eksperimen  

O3 = Pengukuran kemampuan awal (sebelum mendapat perlakuan) pada 

kelompok kontrol. 

O4 = Pengukuran kemampuan akhir (setelah mendapat perlakuan) pada 

kelompok kontrol. 
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X = Perlakuan penggunaan model Cooperative Learning tipe Teams 

Games Tournament pada kelompok eksperimen. 

Setelah kedua kelompok diberikan posttest, hasilnya dibandingkan dengan  

skor pretest, sehingga diperoleh nilai gain atau selisih antara skor pretest dan 

posttest pada kedua kelompok tersebut.  

B. Prosedur Eksperimen 

Prosedur dalam penelitian yang dilakukan secara umum dibagi menjadi tiga 

tahap, yaitu dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan 

penelitian. Berikut adalah uraian setiap tahap: 

1. Tahap Perencanaan Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap perencanaan penelitian, 

diantaranya: 

a. Langkah pertama yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah 

menentukan masalah yang akan di angkat, melalui studi pustaka dan kajian 

literatur. 

b. Melakukan studi pendahuluan dengan berkunjung ke sekolah yang akan 

menjadi tempat penelitian dan melakukan proses wawancara dengan pihak 

sekolah terkait hasil belajar siswa dan penggunaan model pembelajaran. 

c. Mengkaji dan menganalisis secara komprehensif terkait permasalahan 

yang didapatkan pada saat kunjungan, dan menuangkannya kedalam 

bentuk proposal penelitian. 

d. Melakukan studi pustaka dan mengumpulkan berbagai sumber rujukan, 

serta berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. 

e. Memilih metodologi penelitian yang akan dilaksanakan. 

f. Menentukan populasi dan sampel penelitian sebagai sumber data 

penelitian. 

g. Menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian, kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing sebelum di ujicobakan. 
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h. Setelah tersusun sebuah proposal penelitian, berkonsultasi kembali dengan 

dosen pembimbing skripsi.  

i. Melakukan perizinan penelitian kepada pihak-pihak yang terlibat. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan penelitian, 

diantaranya: 

a. Merancang RPP yang menjadi pedoman pembelajaran. 

b. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe games 

tournament (TGT) yang terdiri dari 5 tahapan yaitu : 

Tabel 3.2 

Langkah-Langkah Model Cooperative Learning Tipe TGT 

Tahapan Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

Tahap 1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memberikan 

motivasi 

kepada siswa 

1) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin 

dicapai pada pertemuan 

tersebut 

2) Memberikan motivasi 

dengan upaya 

meningkatkan rasa ingin 

tahu dan semangat siswa 

dalam pembelajaran 

3) Apersepsi yaitu 

mengaitkan materi yang 

hendak dipelajari 

dengan pengetahuan 

yang dimiliki siswa 

Memperlihatkan penjelasan 

yang disampaikan oleh guru 

Tahap 2 

Menyampaikan 

informasi 

Menyajikan materi 

pelajaran secara umum 

kepada siswa dengan cara 

demonstrasi melalui media 

pembelajaran yang telah 

disiapkan 

1) Siswa memperhatihan 

guru dengan mengamati 

materi melalui media 

pembelajaran yang 

digunakan oleh guru 

serta mendengarkan 

penjelasan materi yang 

disampaikan. 

2) Siswa mencatat materi 

yang disampaikan oleh 

guru  
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Tahapan Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

3) Siswa diberikan waktu 

untuk mengajukan 

pertanyaan terkait 

informasi/materi yang 

belum dipahami. 

Tahap 3 

Pembentukan 

tim/ kelompok 

Guru membagi siswa dalam 

beberapa kelompok secara 

acak yang terdiri 4-6 orang 

dalam satu kelompok 

1) Siswa mengikuti setiap 

arahan dan instruksi 

yang diberikan guru 

2) Bergabung dengan 

kelompok yang telah 

ditentukan guru 

Tahap 4 

Turnamen 

1) Guru membagi siswa 

kedalam beberapa meja 

turnamen 

2) Guru menjelaskan 

aturan main yang 

berlaku kepada siswa 

3) Guru mengarahkan dan 

memandu jalannya 

tunamen 

1) Setiap kelompok 

menempati meja 

turnamen 

2) Siswa mendengarkan 

penjelasan peraturan 

yang disampaikan oleh 

guru 

3) Siswa menarik satu kartu 

untuk menentukan 

pembaca pertama yaitu 

siswa yang mendapatkan 

nomor tertinggi 

4) Siswa yang mendapat 

giliran pertama 

mengocok kartu dan 

mengambil kartu paling 

atas lalu membacakan 

soal dan menjawabnya 

5) Setelah pembaca selesai 

memberikan jawaban, 

maka siswa 

disebelahnya sebagai 

penantang pertama bisa 

menantang dan 

memberikan jawaban 

berbeda. Jika tidak maka 

akan dilewati dan 

menuju penantang 

selanjutnya 

6) Apabila semua sudah 

memberikan jawaban, 

maka penantang kedua 

memeriksa dan 
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Tahapan Kegiatan guru Kegiatan Siswa 

membacakan jawaban 

yang benar 

7) Siswa yang berhasil 

menjawab dengan benar 

menyimpan kartu 

tersebut. Apabila 

penantang menjawab 

salah, maka ia harus 

mengembalikan kartu 

tersebut. 

Tahap 5 

Penghargaan 

kelompok 

Guru memberikan 

penghargaan kepada setiap 

kelompok yang memiliki 

poin tinggi. Pendistribusian 

nilai pada setiap individu di 

masing-masing kelompok 

dilakukan berdasarkan 

perolehan poin yang di 

dapat masing-masing siswa 

pada meja turnamen. 

Siswa menerima 

penghargaan yang diberikan 

oleh guru 

 

3. Tahap Pelaporan Penelitian 

Tahapan yang dilaksanakan pada pelaporan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Melakukan pengolahan dan menganalisis data hasil pretest dan posttest. 

b. Menguji hipotesis penelitian. 

c. Menganalisis kemudian merumuskan temuan hasil penelitian. 

d. Menarik kesimpulan dari hasil temuan. 

 

C. Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel adalah menjelaskan indikator-indikator dari setiap 

variabel penelitian. Variabel-variabel harus dijelaskan secara rinci dengan 

menggunakan indikator-indikator yang jelas dan terukur (POPS, 2014: 20).  

Pada penelitian ini variabel yang diteliti untuk ditarik kesimpulannya adalah 

satu variabel yaitu hasil belajar siswa yang diberi perlakuan (treatment) model 

Coperative Learning tipe Teams Games Tournament, untuk dilihat peningkatannya 
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antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Operasionalisasi dari variabel tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.3 

Hubungan Antar Variabel 

Variabel Konsep Teoritis Indikator Skala 

Hasil 

Belajar 

Hasil yang ditunjukkan dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar, dan biasanya ditunjukkan oleh 

nilai tes yang diberikan guru. (Dimyati 

dan Mudjiono, 2009: 3) 

Nilai 

ulangan 

yang dilihat 

dari post-

test 

interval 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2006: 130) Populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X jurusan 

Akuntansi di SMK Pasundan 1 Cimahi tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 50 

siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. (Arikunto, 2006: 

131). Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan penulis dalam metode 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus 

dimana teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel (Sugiyono, 2012: 124). Sehingga sampel dari penelitian ini sebanyak 50 

siswa yang diperoleh dari dua kelas. Untuk sampel penelitian ini, peneliti akan 

bekerja sama dengan dua kelas X akuntansi yang digunakan sebagai kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya di butuhkan 

dokumentasi berupa nilai hasil ulangan siswa yang diperoleh dari dokumentasi guru 

mata pelajaran yang bersangkutan. Dokumentasi diperlukan untuk mendukung data 

awal saat pra penelitian untuk menentukan masalah dalam penelitian berupa hasil 

belajar siswa yang diambil dari nilai ujian harian mata pelajaran bersangkutan. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan salah satu alat bantu untuk mengumpulkan data ketika 

melakukan penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa tes, 

dimana dilakukan empat kali tes yang terdiri dari satu kali pre-test dan satu kali 

post-test pada masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dilakukan 

pada awal dan akhir penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur hasil 

belajar siswa. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal pilihan 

ganda dengan jumlah 20 item soal. Pre-test digunakan untuk melihat hasil awal 

sebelum diberikan perlakuan (treatment) sedangkan post-test digunakan untuk 

melihat perubahan hasil yang didapatkan siswa setelah dilakukan treatment untuk 

dibandingkan dengan nilai pre-test apakah ada peningkatan nilai atau tidak. 

F. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis butir soal 

tes serta analisis mengenai tingkat validitas dan reliabilitas soal tes. Sebelum soal 

terdapat digunakan untuk pengambilan data pada responden, dilakukan uji coba 

untuk melihat valid dan reliable-nya soal tes tersebut. 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006: 168) “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen”. Dengan 

alat ukur yang telah dilaksanakan dan disusun serta memiliki validitas yang baik 

sehingga hasil evaluasi yang digunakan telah mencerminkan kemampuan siswa 

sebenarnya. 
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Untuk menguji validitas tes pilihan ganda, digunakan rumus korelasi product 

moment dengan angka kasar sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

∑𝑋𝑌 = jumlah perkalian X dengan Y 

N   = banyak subjek (testi) 

X    = nilai suatu butir soal 

Y    = nilai soal 

(Arikunto, 2006: 170) 

Untuk menafsirkan koefisien korelasi, dalam hal ini rxy diartikan sebagai 

koefisien validitas, sehingga dapat menggunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

 Interpretasi Validitas Nilai 𝒓𝒙𝒚 

Nilai Keterangan 

0,80 ≤  𝐫𝐱𝐲 ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi 

0,60 ≤  𝐫𝐱𝐲 ≤ 0,80 Validitas tinggi 

0,40 ≤  𝐫𝐱𝐲 ≤ 0,60 Validitas sedang 

0,20 ≤  𝐫𝐱𝐲 ≤ 0,40 Validitas rendah 

0,00 ≤  𝐫𝐱𝐲 ≤ 0,21 Validitas sangat rendah 

𝐫𝐱𝐲 < 0,00 Tidak Valid 

(Arikunto, 2012)      

 Setelah diperoleh rhitung kemudian dibandingkan dengan nilai  rtabel 

dengan taraf signifikansi α = 0,05 dengan kaidah keputusan sebagai berikut: 

- Jika rhitung >  rtabel artinya item soal valid 

- Jika rhitung ≤  rtabel artinya item soal tidak valid 

rXY =
N XY −   X   Y 

  N X2 − ( X)2  N  Y2 − ( Y)2 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas yang telah dilakukan peneliti 

dengan dibantu dengan Microsoft Office Excel 2016 hasilnya didapatkan nilai rxy 

= 0,840. Berdasarkan kriteria acuan validitas soal, nilai rxy = 0,840 berada pada 

interval koefisien  ±0,80-1,00 dengan tingkat validitas sangat tinggi. 

 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas 

No 

Butir 

Soal 

𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Kriteria 

1 0.3680 Valid 

2 0.3877 Valid 

3 -0.0972 Tidak Valid 

4 0.5722 Valid 

5 0.5051 Valid 

6 0.8097 Valid 

7 0.5840 Valid 

8 -0.1387 Tidak Valid 

9 0.6558 Valid 

10 0.5231 Valid 

11 0.3571 Valid 

12 0.3833 Valid 

13 0.3901 Valid 

14 0.7754 Valid 

15 0.5968 Valid 

16 0.5457 Valid 

17 0.4428 Valid 

18 0.3630 Valid 

19 0.4188 Valid 

20 0.5968 Valid 

Sumber: data diolah (lampiran) 

Dari tabel diatas dapat dilihat 18 soal berkriteria valid dan dua soal yaitu butir 

soal nomor tiga dan nomor delapan memiliki kriteria tidak valid. Oleh karena itu 

dua soal yang tidak valid akan dibuang. 
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ri =
k

 k − 1 
{
st
2 −  piqi

st
2 } 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2006: 170) “Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Instrumen yang baik adalah 

instrumen yangdapat memberikan data yang sesuai dengan kenyataan. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterhandalan sesuatu. Instrumen yang reliabel menurut 

sugiyono (2013: 173) “Instrumen yang bila digunakan beberapa kali mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama”. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas soal tersebut, diataranya 

dengan menggunakan rumus K-R. 20 (Kuder Richardson), yaitu: 

 

 

 

Keterangan : 

k  = Jumlah item dalam instrumen 

pi = Proporsi banyaknya subyek yang menajwab pada item 1 

qi = 1 - pi 

st
2 = Varians total 

(Sugiyono, 2016: 359) 

Ketentuan klasifikasi koefisien reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

Besarnya nilai r11 Interpretasi 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

Suherman (2010: 75) 
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Setelah diperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 kemudian dibandingkan dengan nilai  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 

taraf signifikansi α = 0,05 dengan kaidah keputusan sebagai berikut: 

- Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 artinya item soal reliabel 

- Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 artinya item soal tidak reliabel 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas yang telah dilakukan peneliti 

dengan dibantu dengan Microsoft Office Excel 2016 dan dibandingkan dengan  

kriteria reliabilitas instrumen di atas diperoleh hasil bahwa r hitung > r tabel (0,816 

> 0,349), maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan reliabel dengan 

tingkat reliabilitas yang tinggi. 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

N r hitung r tabel Keterangan 

32 0,816 0,349 Reliabel 

Sumber: data diolah (lampiran) 

 

3. Daya Pembeda 

Perhitungan daya pembeda dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu 

butir soal mampu membedakan siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. 

Menurut Arikunto (2012:226) “Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal 

untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

yang berkemampuan rendah”. Seluruh peserta tes dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok pandai atau kelompok atas dan kelompok 

berkemampuan rendah atau kelompok bawah. Rumus untuk mencari daya pembeda 

(D) adalah sebagai berikut: 

D =  
BA

JA
−

BB

JB
 = PA − PB 

(Arikunto, 2012: 228) 

Keterangan: 

J = Jumlah peserta tes 

JA  = Banyaknya peserta kelompok atas 
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JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB  = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan  

   benar 

𝑃𝐴  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝑃𝐵  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan daya pembeda adalah 

seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.8 

Kriteria Daya Pembeda 

Nilai Keterangan 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

(Arikunto, 2012) 

 Berdasarkan hasil perhitungan daya beda yang dilakukan peneliti dengan 

menggunakan Microsoft Office Excel 2016 dihasilkan tingkat daya beda tiap butir 

soal seperti berikut: 

Tabel 3.9  

Hasil Daya Beda 

No 

Butir 

Soal 

Indeks 

D 
Kriteria 

1 0.0625 JELEK 

2 0.125 JELEK 

3 0.0625 JELEK 

4 0.3125 CUKUP 

5 0.4375 BAIK 

6 0.4375 BAIK 

7 0.375 CUKUP 

8 0.0625 JELEK 

9 0.3125 CUKUP 
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No 

Butir 

Soal 

Indeks 

D 
Kriteria 

10 0.3125 CUKUP 

11 0.0625 JELEK 

12 0.3125 CUKUP 

13 0.125 JELEK 

14 0.5 BAIK 

15 0.375 CUKUP 

16 0.3125 CUKUP 

17 0.1875 JELEK 

18 0.1875 JELEK 

19 0.25 CUKUP 

20 0.25 CUKUP 

Sumber: data diolah (lampiran) 

 Berdasarkan tabel diatas, terdapat kriteria daya pembeda jelek sebanyak 

empat soal, kriteria daya pembeda cukup sebanyak empat belas soal dan kriteria 

daya pembeda baik sebanyak dua soal. 

4. Taraf Kesukaran 

Suatu soal dapat dikatakan baik jika soal tersebut memiliki tingkat kesulitan 

yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah kurang 

merangsang siswa untuk meningkatkan usaha untuk memecahkannya. Sedangkan 

soal yang terlalu sukar dapat membuat siswa menjadi mudah putus asa dan enggan 

untuk memecahkannya. 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 

1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks 

kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 

menunujukkan bahwa soal itu mudah. 

 

0,0                                 1,0 

sukar                              mudah 
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𝑃 = 
𝐵

𝐽𝑆
 

Indeks kesukaran ini diberi simbol 𝑃 (Proporsi). Semakin tinggi indeksnya 

menunjukkan soal yang semakin mudah. Rumus mencari P adalah: 

 

 

 

 

(Arikunto, 2012: 223) 

Keterangan : 

P  = Indeks tingkat kesukaran 

B  = Banyak siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tujuan dari menguji tingkat kesukaran adalah untuk mengetahui tingkat soal 

tersebut, apakah soal tersebut termasuk kedalam soal sukar, sedang atau mudah. 

Tabel 3.9 

Kriteria Tingkat Kesukaran 

IK Keterangan 

0,00 < IK ≤ 0,30 Soal sukar 

0,31 < IK ≤ 0,70 Soal sedang 

0,71 < IK ≤ 1,00 Soal mudah 

(Arikunto, 2012) 

 Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh 

kriteria tingkat kesukaran setiap butir soal seperti berikut: 

Tabel 3.10  

Hasil Tingkat Kesukaran 

No Butir 

Soal 

Indeks 

D 
Kriteria 

1 0.87 Mudah 

2 0.75 Mudah 

3 0.91 Mudah 

4 0.65 Sedang 

5 0.78 Mudah 

6 0.78 Mudah 

7 0.69 Sedang 

8 0.97 Mudah 
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No Butir 

Soal 

Indeks 

D 
Kriteria 

9 0.72 Mudah 

10 0.84 Mudah 

11 0.72 Mudah 

12 0.78 Mudah 

13 0.94 Mudah 

14 0.75 Mudah 

15 0.62 Sedang 

16 0.78 Mudah 

17 0.91 Mudah 

18 0.78 Mudah 

19 0.87 Mudah 

20 0.81 Mudah 

Sumber: data diolah (lampiran) 

 Berdasarkan tabel diatas, soal didominasi oleh tingkat soal yang memiliki 

kategori mudah yaitu sebanyak 17 soal sedangkan soal dengan kategori sedang 

sebanyak tiga soal. 

 

5. N -Gain 

Setelah melihat hasil uji homogenitas, langkah selanjutnya menghitung N-

Gain yaitu analisa data dengan cara menghitung skor hasil pretest dan posttest untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Untuk menghitung nilai rata-rata skor 

baik pretest maupun posttest yaitu menggunakan rumus: 

𝑀𝑒𝑎𝑛 = �̅� =  
Σ𝑥

𝑛
 

Keterangan : 

�̅� = Rata-rata nilai 

Σ𝑥 = Jumlah skor  

𝑛  = Jumlah siswa 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

perbandingan gain yang dinormalisasi (normalized gain/ N-gain). Gain tersebut 
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dapat dihitung melalui rumus gain ternormalisasi yang dikembangkan oleh Hake 

(1999), yaitu berikut: 

Gain ternormalisasi (g) = 
Skor postest−Skor pretest

Skor ideal−Skor pretest
 

 

Adapun perolehan skor N-gain dikategorikan berdasarkan pada kriteria yang 

juga dikembangkan oleh Hake (1999), yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.11 

Interpretasi Gain Ternormalisasi yang Dimodifikasi 

Nilai Gain 

Ternormalisasi 

Interpretasi 

-1,00 ≤ g < 0,00 Terjadi penurunan 

g = 0,00 Tetap 

0,00 < g < 0,30 Rendah 

0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ g ≤  1,00 Tinggi 

 (Sundayana, 2015: 151) 

Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan semakin tinggi hasil gain yang 

dihitung maka semakin tinggi peningkatan hasil belajar siswa setelah pembelajaran. 

Sebaliknya, semakin rendah hasil gain yang dihitung maka semakin rendah 

peningkatan hasil belajar siswa setelah pembelajaran. 

 

6. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan sebagai salah satu upaya untuk melihat dan 

memeriksa keabsahan sampel penelitian. Uji normalitas mempunyai tujuan untuk 

melihat apakah data yang diperoleh dari sampel merupakan data yang berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas yang dilakukan 

menjadi penentu dan prasyarat melakukan uji statistik yang sesuai. Uji normalitas 

yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan bantuan dari aplikasi pengolah 

data Statistical Product and Service Solution (SPSS) 23.0 yang menggunakan uji 
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normalitas one sample Kolmogorov Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov ini 

mempunyai syarat dalam perhitungannya diantaranya data berksala interval atau 

ratio (kuantitatif), data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi 

frekuensi dan dapat digunakan untuk n yang besar maupun kecil. Uji normalitas 

one sample Kolmogorov Smirnov mempunyai kriteria jika nila Sig. (Signifikansi) 

atau nilai probabilitas <0.05 maka distribusi adalah tidak normal, sedangkan jika 

nilai Sig (Signifikansi) atau nilai probabilitas >0.05 maka distribusi adalah normal. 

 

7. Uji Hipotesis 

Sebelum melakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu harus melakukan 

penjabaran terhadap hipotesis penelitian menjadi hipotesis statistik, diuraikan 

sebagai berikut: 

H0 : µ1 = µ2 ; Tidak terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan dalam 

menerapkan model Cooperative Learning tipe Teams Games 

Tournament dengan hasil belajar siswa yang tidak menerapkan 

model Cooperative Learning tipe Teams Games Tournament. 

H1 : µ1 > µ2 ; Terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan dalam  

menerapkan model Cooperative Learning tipe Teams Games 

Tournament dengan hasil belajar siswa yang tidak menerapkan 

model Cooperative Learning tipe Teams Games Tournament. 

Keterangan: 

µ1 : Kelas yang menerapkan model Cooperative Learning tipe Teams Games  

Tournament (eksperimen) 

µ2 :  Kelas yang tidak menerapkan model Cooperative Learning tipe Teams  

Games Tournament (kontrol) 
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Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas 

eksperimen yang menggunakan model Cooperative Learning tipe Teams Games 

Tournament dengan hasil belajar siswa kelas kontrol yang tidak menggunakan 

model Cooperative Learning tipe Teams Games Tournament, maka peneliti 

menggunakan uji statistika parametrik uji beda t-test untuk mengetahui perbedaan 

rata-rata dua sampel yang saling bebas (Independent Sample T-Test). Uji hipotesis 

ini dilakukan dengan program pengolahan data Statistical Products and Solution 

Services (SPSS) version 23.0 dan dilakukan dengan menggunakan rumus uji-t 

independent sebagai berikut: 

 

Sugiyono (2014, hlm. 273) 

Keterangan: 

�̅�1         = rata-rata skor gain kelompok eksperimen       

�̅�2         = rata-rata skor gain kelompok kontrol  

𝑠1
2         = varians skor kelompo k eksperimen             

𝑠2
2         = varians skor kelompok kontrol 

𝑛1 dan 𝑛2 = jumlah peserta didik 

 

Setelah mengetahui jumlah t hitung, langkah selanjutnya adalah mencari t 

tabel dengan menggunakan tabel distribusi t dengan derajat kebebasan (dk) = 

((𝑛1 + 𝑛2 − 2 . 

Kriteria pengujian hipotesis: 

Jika 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 ≤ 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 maka H₀  diterima, artinya tidak terdapat peningkatan hasil 

belajar siswa yang menerapkan model Cooperative Learning tipe Teams Games 

Tournament dengan hasil belajar siswa yang tidak menerapkan model Cooperative 

Learning tipe Teams Games Tournament. 

Jika 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 > 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 maka H₀  ditolak, artinya terdapat peningkatan hasil belajar 

siswa yangmenerapkan model Cooperative Learning tipe Teams Games 

𝑡 =  
�̅�1 − �̅�2

√
𝑠1
2

𝑛1
+ 

𝑠2
2

𝑛2
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Tournament dengan hasil belajar siswa yang tidak menerapkan model Cooperative 

Learning tipe Teams Games Tournament. 

 


