
III. METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimen deng

design menggunakan metode Non-equivalent Control Group Desain. Bentuk eksperimen

digunakan untuk mengatasi kesulitan menentukan kelompok kontrol dalam peneliti

Sugiyono (2010:114-116). Metode Non-equivalent Control Group Design ini merupak

metode yang memberikan pre-test terlebih dahulu tanpa memilih secara random ba

kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen sehingga hasil perlakuan dapat diketah

lebih akurat. Kelas eksperimen dan kontrol dalam penelitian ini dipilih secara acak d

terpilih kelas VIIB sebgai kelas eksperimen dan VIIC sebagai kelas kontrol SMPN 4 Natar

B. Variabel Penelitian

1. Variabel penelitian

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi seb

perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variab

bebasnya adalah pembelajaran kreatif (X). Sedangkan variabel terikat merupakan variab

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam peneliti

ini yang menjadi variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPS siswa (Y).
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C. Definisi Operasional Variabel

a. kreativitas guru dalam pembelajaran

Kreativitas guru berupa kemampuan dalam menciptakan gagasan baru dan variasi- variasi

baru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang aktif

dan interaktif . Indikator kreativitas seorang guru dapat dilihat dari aspek yaitu:

1. context (konteks) adalah pengelolaan kelas sebagai lingkungan tempat mengajar

2. content (konten) adalah kekayaan materi dan kemampuan menyampaikan materi

pembelajaran kepada murid.

b. Hasil belajar

Hasil belajar siswa setelah mendapatkan perlakuan dari guru dengan kreativitas

pembelajarannya dalam pokok bahasan peta, globe, dan atlas sebagai informasi keruangan,

yang dapat diukur dengan pre-tes dan tes formatif setelah mendapatkan perlakuan dari guru.

D. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimen dengan rancangan yang

digunakan adalah Non-Equivalent pretest postest Control Group Desain yaitu desain quasi

eksperimen dengan melihat perbedaan pretest maupun posttest antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol. Desain penelitian tersebutdapat dilihat pada tabel 3.1 desain penelitian berikut

Sumber: Sugiyono (2010:116)

Keterangan:

T0 adalah pretest yang diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol sebelum diberikan

perlakuan

Kelas Pretest Perlakuan Tes Formatif
Eksperimen T0 X1 T1

Kontrol T0 X2 T1
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T1 adalah tes pada kelas eksperimen dan kontrol setelah pemberian perlakuan

X1 adalah perlakuan berupapemberian variasi metode dan media pembelajaran (pembelajaran

kreatif)

X2 adalah perlakuan berupa pembelajaran konvensional.

Dalam desain penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa setelah kelas eksperimen dan kelas

kontrol ditentukan, sebelum diberi perlakuan pada masing-masing kelas (kelas eksperimen

menggunakan pemberian variasi metode dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan

dan gaya belajar siswa, sementara kelas kontrol menggunakan model pembelajaran

konvensional atau model pembelajaran yang biasa digunakan). Setelah kedua kelas diberikan

perlakuan tersebut, kemudian masing-masing kelas diberikan tes formatif untuk mengukur

tingkat keberhasilan perlakuan yang telah diberikan.

E. Pelaksanaan Penelitian

Tahap Pra Penelitian

1. Mengadakan observasi ke sekolah untuk mendapatkan informasi tentang keadaan

sekolah, data siswa, dan informasi tentang KKM.

2. Menentukan dua kelas sampel untuk kelas kontrol dan eksperimen yaitu kelas VIIB

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIC sebagai kelas kontrol;

3. Membuat perangkat pembelajran meliputi RPP, media, dan LKS yang sesuai dengan

materi pembelajaran yang akan diteliti.

4. Melakukan validasi instrumen

Tahap Penelitian

Urutan prosedur pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

a. Menentukan kelas kontrol dan eksperimen

b. Memberikan pre-test pada kelas kontrol dan eksperimen
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c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan variasi metode dan media di kelas

eksperimen

d. Memberikan tes formatif dengan soal-soal yang sama pada kelas kontrol dan kelas

eksperimen;

e. Menganalisis data;

f. Penulisan pembahasan dan kesimpulan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Tes

Tes yang diberikan berupa pre-test dan tes formatif pada pokok bahasan tertentu. Penyusunan

soal tes ini diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal disusun dengan

memperhatikan setiap indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPS Terpadu. Hal ini

dimaksudkan untuk menjamin validitas isi soal tes yang disajikan kepada sampel penelitian.

Evaluasi dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

2. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data siswa yang akan menjadi sampel dalam

penelitian ini berupa data dokumentasi tentang tugas dan ujian yag pernah dilakukan siswa

sebelumnya.

G . Instrumen Penelitian

Kata instrumen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti alat yang dipakai untuk

mengerjakan sesuatu. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini

disebut variable penelitian, Sugiyono (2010:148).

Bentuk instrument pada penelitian ini adalah:



31

1. Kelas eksperimen menggunakan LKS (lembar kerja siswa), yaitu LKS penerapan model

pembelajaran, sedangkan kelas kontrol menggunakan LKS biasa. Kedua kelas memiliki

rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbeda.

2. Pre-test dan tes formatif digunakan untuk menjaring penguasaan konsep siswa.

a. Pretest merupakan uji awal sebelum dilakukan eksperimen pada sampel penelitian.

Soal pre-test dalam penelitian ini merupakan produk yang dihasilkan dari penelitian

perbandingan.

b. Tes formatif merupakan uji akhir atau ujian terkahir yaitu tes yang dilakukan hanya

setelah perlakuan diberikan.

Baik pre-test maupun tes formatif keduanya akan menggunakan bentuk soal berupa tes

obyektif. Tes obyektif adalah tes yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara

obyektif. Dalam penelitian ini tes obyektif yang digunakan berupa tes pilihan ganda. Adapun

kebaikan-kebaikan dari tes obyektif dalam Arikunto (2010:164-165) adalah:

a) Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih representatif mewakili isi

dan luas bahan, lebih obyektif, dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subyektif

baik dari segi siswa maupun segi guru matematika.

b) Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan

alat-alat kemajuan teknologi.

c) Pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain.

d) Dalam pemeriksaan tidak ada unsur subyektif yang mempengaruhi.

H. Uji Persyaratan Instrumen

1. Validitas soal.

Untuk menunjukkan tingkat validitas suatu instrumen dalam sebuah penelitian ilmiah sangat

diperlukan adanya validitas dan reliabitas instrumen penelitian agar hasil dari sebuah

pengujian sesuai dengan yang diharapkan dan sudah mewakili materi pembelajaran yang

telah diberikan. Validitas soal ini dilihat dari isi instrumen soal yang diberikan siswa saat pre-
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test dan tes formatif.Validitas isi dari tes hasil belajar IPS Terpadu siswa ini dapat diketahui

dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes hasil belajar IPS Terpadu

dengan tujuan intruksional khusus yang telah ditentukan (untuk mata pelajaran IPS Terpadu).

Jadi soal dikatan valid ketika butir-butir soal yang disajikan sesuai kompetensi dasar dan

indikator pembelajran yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, validitas instrumen tes yang digunakan adalah validitas isi. Validitas isi

ini merupakan validitas yang dilihat dari isi tes untuk mengukur hasil belajar siswa dalam

Arikunto (2010:67). Validitas ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah isi dari tes

tersebut sudah mewakili dari keseluruhan materi yang telah dipelajari. Validitas isi dari tes

ini dapat diketahui dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam materi

pembelajaran dengan tujuan intruksional khusus yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil

perhitungan tingkat validitas soal tampak pada Tabel 3.2 Hasil Uji Coba Validitas soal

dibawah ini:

NO Kriteria Nomor Soal Jumlah Keputusan

1 Valid 1,2,4,5,6,8,9 8 Digunakan

2 Invalid 3,7,10 3 Dibuang

Sumber data primer peneliti tahun 2013

2.Reliabilitas Soal

Relibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya

atau diandalkan. Bila suatu alat pengukuran dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang

sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. maka alat pengukuran tersebut

reliabel. Dengan kata lain, reliabelitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran dalam

mengukur gejala yang sama. Untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen tes digunakan

program Anates V4.0.9. Dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes (r) p.

Arikunto, (2001:75) mengatakan bahawa kriteria indeks reliabilitas adalah sebagai berikut:
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a. Antara 0,800 sampai dengan 1,000: sangat tinggi

b. Antara 0,600 sampai dengan 0,800: tinggi

c. Antara 0,400 sampai dengan 0,600: cukup

d. Antara 0,200 sampai dengan 0,400: rendah

e. Antara 0,000 sampai dengan 0,200: sangat rendah.”

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Reliabilitas soal Pre test dan Tes Formatif

No Instrumen Nilai
Reliabilitas

Keterangan Simpulan

1 Pre-Test 0,4 Antara 0,400-
0,600

Reliabilitas
cukup

2 Tes Formatif 0,79 Antara 0,600-
0,800

Reliabilitas
tinggi

Sumber: Data Primer Peneliti Hasil Olah Data Tahun 2013

3.Taraf Kesukaran

Teknik perhitungan taraf kesukaran butir soal adalah menghitung berapa persen testee yang

menjawab benar untuk tiap-tiap item. Untuk menginterpolasikan nilai taraf kesukaran soal

pilihan ganda dan isian singkat digunakan tolok ukur sebagai berikut:

0 < P ≤ 0,30  : sukar 

0,30 < P ≤ 0,70: sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 : mudah 

Perhitungan tingkat kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal bagi

siswa. Perhitungan tingkat kesukaran soal ini menggunakan program Anates V4.0.9.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran soal dengan menggunakan Anates V4.0.9.

didapati hasil sebagaimana terdapat pada tabel 3.4 Hasil Uji Coba Taraf Kesukaran Soal Pre-

tes dibawah ini:

No. Soal Tingkat Kesukaran Simpulan
1 60,67 Sedang

2 70,57 Mudah
3 75,62 Mudah
4 39,62, Sedang

Sumber: Data Primer Peneliti Hasil Olah Data Tahun 2013
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Tabel 3.5 Hasil Uji Coba Taraf Kesukaran Soal Post-Test

No. Soal Tingkat kesukaran Simpulan
1 65,38 Sedang
2 29,49 Sukar
3 21,79 Sukar
4 47,44 Sedang
5 53,85 Sedang
6 30,77 Sedang
7 55,13 Sedang
8 48,72 Sedang
9 91,03 Mudah
10 88,46 Mudah
11 40.67 Sedang
12 30,45 Sedang
13 50,76 Sedang
14 70,65 Mudah
15 60,25 Sedang

Sumber: Data Primer Peneliti Hasil Olah Data Tahun 2013

4. Daya Beda Soal

Menurut Arikunto (2009:211) daya beda soal adalah kemampuan sesuatu soal yang dapat

membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang

berkemampuan rendah. Sedangkan menurut Surapranata (2004:23) indeks daya beda adalah

kemampuan soal untuk membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan

peserta tes yang berkemampuan rendah. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

soal yang baik adalah soal yang dapat membedakan peserta didik yang pintar dan peserta

didik yang tidak pintar. Soal digunakan oleh seorang evaluator untuk menguji kelompok yang

diuji. Soal akan berfungsi dengan baik jika dapat membedakan kemampuan orang-orang

dalam kelompok tersebut. Rentang indeks daya beda adalah semakin tinggi nilai indeks daya

beda semakin baik. Kelompok peserta didik yang memperoleh nilai tinggi biasa disebut

Kelompok Atas (KA) dan kelompok peserta didik memperoleh nilai rendah disebut

Kelompok Bawah (KB). Jika soal dijawab oleh sebagian besar kelompok atas maka soal

tersebut dikatakan baik, sebaliknya jika soal banyak dijawab dengan benar oleh kelompok

bawah maka soal tersebut dikatakan jelek. Artinya soal harus dapat membedakan atau
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menguji dengan baik kelompok atas dan kelompok bawah.Sebuah butir soal dikatakan baik

adalah butir soal yang mempunyai daya beda 0,40 sampai 1,00. Perhitungan daya beda soal

ini menggunakan program Anates V4.0.9. Indeks daya beda soal digunakan dalam

mengklasifikasi kualitas soal. Menurut Crocker dan Algina dalam Depdiknas (2010:13)

membedakan soal dalam empat katagori soal, yaitu soal diterima, soal diterima tapi perlu

diperbaiki, soal diperbaiki, dan soal ditolak. Klasifikasi ini diperlukan untuk memilih soal

mana pada tahap selanjutnya untuk dijadikan soal yang akan digunakan kembali dan

dimasukkan dalam bank soal. dan soal mana yang memerlukan perbaikan jika tetap ingin

dimasukkan dalam bank soal. Sedangkan menurut Ebel and Frisbie (1991: 232) soal dapat

diklasifikan dalam empat katagori yaitu: sangat baik, baik, cukup dan kurang/ jelek.

Klasifikasi soal berdasarkan indeks daya beda soal selanjutnya ditampilkan dalam tabel 3.6

Tabel Klasifikasi Indeks Daya Beda Soal.

Indeks Diskriminasi Kategori Soal

Kurang dari 0,19 Jelek – Soal tidak dipakai/dibuang

0,20 – 0,29 Kurang – soal diperbaiki

0,30 – 0,39
Baik – soal diterima tetapi perlu
diperbaiki

Lebih dari 0,40 Sangat Baik – soal diterima

Sumber : Ebel and Frisbie (1991: 232)

Berdasarkan hasil pehitungan daya beda soal dengan menggunakan Anates V4.0.9. didapati

hasil sebagaimana terdapat pada tabel 3.7 Hasil Uji Coba Daya Beda Soal Pre-Test dibawah

ini:

No. Soal Daya Beda Simpulan
1 8,52 Sangat Baik
2 4,81 Sangat Baik
3 4,81 Sangat Baik
4 3,43 Sangat Baik

Sumber: Data Primer Peneliti Hasil Olah Data Tahun 2013
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Tabel 3.8 Hasil Uji Coba Daya Beda Soal Post-Test

No. Soal Daya Beda Simpulan

1 8,2 Sangat Baik

2 6,1 Sangat Baik

3 3,1 Baik

4 3,4 Baik

5 5,5 Sangat Baik

6 8,5 Sangat Baik

7 9,3 Sangat Baik

8 3,5 Baik

9 6,7 Sangat Baik

10 3,7 Baik

11 3,5 Baik

12 4,6 Sangat Baik

13 6,4 Sangat Baik

14 5,6 Sangat Baik

15 4,7 Sangat Baik

Sumber: Data Primer Peneliti Hasil Olah Data Tahun 2013

I. Teknik Persyaratan Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul secara keseluruhan selanjutnya akan dilakukan pengelolaan

dan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian dan memudahkan untuk

menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diajukan.

1.Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah nilai hasil belajar sampel berdistribusi

normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan program SPSS 17

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal
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Tabel 3.9 Hasil Uji Normalitas

Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic Df Sig. Statist

ic
df Sig

Eksperimen .615 38 200 .824 38 0.51
Kontrol 627 38 200 874 38 1.33

Sumber: Data dioalah Output SPSS 17

Berdasarkan hasil output pada tabel 3.9 di atas diketahui bahwa nilai Signifikansi pada tabel

Kolmogorov-Smirnov / Lilliefors dan Shapiro-Wilk berturut-turut menunjukkan nilai Sig

0,1.33 dan 0,051 pada kelas eksperimen dan 0,200 dan 0.200 pada kelas kontrol

(konvensional).

Berdasarkan analisis data diatas, karena semua variabel mempunyai nilai probabilitas > ɑ 

0,05 dapat disimpulkan bahwa semua data tes kemampuan awal (Pre Test) pada kelas

eksperimen dan kontrol terdistribusi normal

2) Uji Kesamaan Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian berawal dari

kondisi yang sama atau homogen, yang selanjutnya untuk menentukan statistik t yang akan

digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah

kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang digu-nakan dalam uji

homogenitas adalah sebagai berikut:

Ho = sampel homogen

H1 = Sampel tidak homogen

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama atau tidak, maka Fhitung dikonsultasikan

dengan Ftabel.  Menggunakan α = 5 % dengan dk pembilang = banyaknya data terbesar 

dikurangi satu dan dk penyebut = banyaknya data yang terkecil dikurangi satu. Jika Fhitung <

Ftabel maka Ho diterima. Yang berarti kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang

sama atau dikatakan homogen.
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Tabel 3.10 Hasil Uji Homogenitas

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

Nilai Based on Mean .109 1 67 .923

Based on Median .460 1 67 .500

Based on Median and
with adjusted df

.460 1 59.178 .500

Based on trimmed mean .042 1 67 .839

Sumber: Data primer peneliti hasil olah data tahun 2013

Berdasarkan hasil output Uji Levene pada tabel 3.10 di atas terlihat tingkat Signifikansi atau

nilai probabilitas mean (rata-rata) berada diatas 0,05 (0,109 lebih besar dari 0,05). Demikian

pula untuk median data, tingkat signifikansi menunjukkan angka 0,460, yang tetap berada

diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi-populasi yang

memiliki varians sama atau homogen

J. Teknik Analisis Data

Setelah kedua kelompok dinyatakan homogen, maka dalam Sudjana (2002: 239) selanjutnya

dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunkan Uji T atau uji perbedaan rata-rata

yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol. Untuk mengetahui tingkat uji beda rata-rata digunakan program SPSS 17.

Independent Sample t-tes

Untuk menghitung t-test yang digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak berpasangan

menggunakan program SPSS 17.0 For Windows. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan

perhitungan yang telah dilakukan dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

Berdasar nilai probabilitas, jika nilai signifikansi (Sig) atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho

diterima, sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig) atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak

(Santoso, 2012:268).
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Hipotesis

H0 : Tidak terdapat perbedaan rerata hasil belajar IPS Terpadu siswa dengan

menerapkan pembelajaran kreatif dan pembelajaran konvensional

H1 :Tedapat perbedaan rerata hasil belajar IPS Terpadu siswa dengan menerapkan

pembelajaran kreatif dan pembelajaran konvensional

Hipotesis Statistik:

Ho : ଵܣߤ = 2ܣߤ

H1 ଵܣߤ: ≠ ଶܣߤ 


