
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian komparatif atau eksperimen.  Penelitian 

komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.  Menguji 

hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk 

perbandingan (Sugiyono, 2005: 115). 

Metode ini digunakan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu 

mengetahui perbandingan suatu variabel, yaitu hasil belajar ekonomi siswa 

dengan perlakuan yang berbeda.  Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan 

eksperimen yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel 

tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkontrol secara ketat (Sugiyono, 

2005: 7). 

3.2 Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kelompok 

kontrol non-ekuivalen, yaitu jenis yang dianggap sudah baik karena sudah 

memenuhi persyaratan yaitu adanya kelompok kontrol atau kelompok 

pembanding yang tidak diberi perlakuan sama dengan kelompok eksperimen 

tetapi tetap mendapatkan pengamatan.  Desain ini banyak digunakan di dalam 
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penelitian pendidikan.  Desain penelitian digambarkan pada gambar 2 sebagai 

berikut: 

R1 : O1  A1     O2 

R2 : O3  A2     O4   

(Sugiono, 2005: 70) 

Gambar 2. Desain Penelitian 

Keterangan: 

R1 : Kelas eksperimen 

R2 : kelas pembanding 

O1O3 : pretest 

O2O4 : posttest 

A1 : pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe PBI kelas XI IPS 1 

A2 : pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe MaM kelas XI IPS 2 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu pra penelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut. 

a. Pra Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Membuat izin penelitian ke sekolah 

2. Mengadakan observasi ke sekolah tempat dilaksanakannya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

3. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4. Membuat media pembelajaran mengenai materi yang akan diajarkan. 

5. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari lembar kerja siswa 

(LKS) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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6. Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretest dan posttest berupa soal 

pilihan ganda. 

b. Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran menerapkan model pembelajaran 

Problem Based Instruction untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran 

Make A Match untuk kelas pembanding. 

Penelitian ini direncanakan sebanyak 6 kali pertemuan. Langkah-langkah 

pembelajarannya sebagai berikut. 

1. Kelas Eksperimen 

a. Pendahuluan 

(1) Guru memberikan tes awal (pretest) sebanyak 20 butir soal dengan 

bentuk soal pilihan ganda mengenai materi yang akan diajarkan. 

(2) Guru membacakan Stakdar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD), dan indicator pembelajaran. 

(3) Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

(4) Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan 

pertanyaan. 

b. Kegiatan Inti 

(1) Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan. 

(2) Guru memberikan informasi tentang langkah-langkah pembelajaran 

Problem Based Instruction. 

(3) Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) dan membimbing 

siswa saat melakukan kegiatan Problem Based Instruction. 

(4) Guru meminta siswa mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan. 
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(5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum jelas. 

c. Penutup 

Guru mengadakan tes akhir (posttest) sebanyak 20 soal pilihan ganda 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

2. Kelas Pembanding 

a. Pendahuluan 

1. Guru memberikan tes awal (pretest) sebanyak 20 butir soal 

dengan bentuk soal pilihan ganda mengenai materi yang akan 

diajarkan. 

2. Guru membacakan Stakdar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD), dan indicator pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

4. Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan mengajukan 

pertanyaan. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan. 

2. Guru memberikan informasi tentang langkah-langkah 

pembelajaran Make A Match. 

3. Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS) dan membimbing 

siswa saat melakukan kegiatan Make A Match. 

4. Guru meminta siswa mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan. 

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum jelas. 
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c. Penutup 

Guru mengadakan tes akhir (posttest) sebanyak 20 soal pilihan ganda 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi merupakan suatu keseluruhan subyek penelitian. Populasi yang 

ditetapkan pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Sumberjaya Lampung Barat yang berjumlah 205 siswa yang terbagi dalam 4 

kelas.  Pertimbangan penentuan populasi berdasarkan asumsi bahwa kelas XI 

memiliki kemampuan yang homogen. 

3.4.2 Sampel 

Sampel yang terpilih dalam penelitian ini adalah kelas XI IPS.1 yang berjumlah 

37 siswa, sebagai kelas eksperimen.  Siswa kelas XI IPS.2 yang berjumlah 37 

siswa, sebagai kelas pembanding. Sampel diambil dengan teknik purposive 

random sampling  yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu.  Penentuan sampel pada penelitian ini dipilih berdasarkan 

hasil observasi, yaitu kelas yang dipilih memiliki kesamaan meliputi tingkat 

kemampuan siswa, potensi siswa, jumlah siswa, lingkungan belajar, sarana dan 

prasarana belajar. 
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3.5 Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat.Variabel bebas 

(independent) dalam penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif tipe Problem 

Based Instruction (PBI) sebagai X1 dan pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match (MaM) sebagai X2 sedangkan variabel terikatnya (dependent) adalah hasil 

belajar ekonomi/akuntansi. Hasil belajar yang diperoleh melalui pembelajaran 

kooperatif tipe sebagai Y1 Problem Based Instruction (PBI) dan melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match (MaM) sebagai Y2, kemudian Y1 dan 

Y2 dibandingkan. 

3.6 Definisi Operasional Vasiabel 

 

Definisi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau 

konstak dengan memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau 

variabel tersebut (Nazir, 2010: 126). 

Tabel 2 : Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Pengukuran 

Variabel 

Skala 

 Hasil Belajar 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 Model 

Pembelajaran 

Problem Based 

Instruction 

 

 Kemampua

n anak 

yang 

diperoleh 

setelah 

anak 

melakukan 

kegiatan 

 

 Pembelajar

an yang 

didasarkan 

pada 

prinsip  

 Hasil Tes 

Formatif 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 Hasil Tes 

Formatif 

menggunakan 

model 

pembelajaran  

 Tingkat 

besarnya hasil 

tes formatif 

mata pelajaran 

Ekonomi 

Interval 
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(Lanjutan)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Model 

Pembelajaran 

Make A Match 

 

mengguna

kan 

masalah 

sebagai 

titik awal 

akuisisi 

dan 

integrasi 

pengetahua

n baru. 

 

 Cara 

termudah 

untuk 

mengingat 

informasi 

ke dalam 

otak 

dengan 

menemuka

n pasangan 

jawaban 

dan 

pertanyaan. 

Problem Based 

Instruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasil tes 

formatif 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Make A Match 

  

  

 

3.7 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1 Jenis Data 

Data penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu hasil belajar ekonomi siswa yang 

diperoleh dari nilai pretest dan posttest. Kemudian dijumlahkan antara nilai pretest 

dan posttest dan dibagi dua. Hasil rata-rata nilai pretest dan posttest tersebut 

dianalisis secara statistik. 
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3.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah metode atau cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut (Nazir, 2005: 175). Observasi dilakukan pada saat melakukan 

penelitian pendahuluan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan 

jumlah siswa, fasilitas-fasilitas yang ada dan sejarah atau gambaran umum 

mengenai SMA N 1 Sumberjaya, Lampung Barat. 

c. Tes 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar ekonomi sebagai 

hasil penelitian. 

3.8 Uji Persyaratan Instrumen 

Untuk mempermudah menghitung uji persyaratan instrumen meliputi validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, digunakan alat bantu program Anates 

versi 4.0.9 yang dikembangkan oleh Drs Karno To, M.Pd dan Yudi Wibisono, ST. 

3.8.1 Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah alat ukur yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus Korelasi 

Product Moment sebagai berikut. 
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rhit = 

                 

√{           } {             }
 

keterangan: 

rhit = koefisien korelasi 

∑X = jumlah skor item 

∑Y = jumlah skor total (seluruh item) 

N = jumlah sampel (Arikunto, 2006: 170) 

Kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel dengan dk = n dan α = 0,05 maka item 

instrumen tersebut valid, dan sebaliknya jika rhitung< rtabel dengan dk = n dan α = 

0,05 maka instrumen tersebut tidak valid. 

Hasil uji validitas soal terdapat pada lampiran. Dalam perhitungan uji validitas 

soal pretest dan posttest didapat semua soal valid, sehingga instrumen dapat 

dilanjutkan ke tahap penelitian. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Salah satu aspek penting yang tercakup dalam syarat tes yang baik adalah 

reliabilitas. Oleh karena itu, sebelum instrumen digunakan maka harus dilakukan 

uji coba untuk memenuhi tingkat reliabilitasnya. Untuk mengetahui tingkat 

reliabilitas kuesioner maka digunakan rumus Spearman Brown, sebagai berikut: 

r11 =  
    

     
 

Keterangan : 

r11 = koefisien reliabilitas item 
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rb = koefisien product moment antar belahan. 

Kriteria pengujian, apabila r11 > rtabel berarti reliabel dan apabila r11 < rtabel berarti 

tidak reliabel yang dihitung pada derajat kebebasan dk = n-2 dan α = 0,05. 

Selanjutnya untuk menginterpretasikan besar nilai kesahihan angket dapat dilihat 

pada tabel interpretasi berikut. 

Tabel 3 Interpretasi Reliabilitas 

No. Besarnya Nilai r Kriteria 

1. 0,80 sampai 1,00 Sangat tinggi 

2. 0,60 sampai 0,79 Tinggi 

3. 0,40 sampai 0,59 Sedang/Cukup 

4. 0,20 sampai 0,39 Sangat rendah 

(Arikunto, 2002: 85) 

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah r11 > rtabel maka alat ukur 

tersebut reliabel dan sebaliknya, jika r11 < rtabel maka alat ukur tidak reliabel. 

Hasil perhitungan uji reliabilitas soal pretest dan posttest adalah sebesar 0,92, 

berarti soal tersebut tergolong soal yang memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. 

Perhitungan uji reliabilitas terdapat pada lampiran. 

3.8.3 Tingkat Kesukaran 

Selain validitas dan reliabilitas suatu alat tes harus memenuhi persyaratan yang 

berupa tingkat kesukaran. Alat tes yang baik tidak boleh terlalu mudah dan juga 

tidak terlalu sulit. Menurut Arikunto (2003: 207), soal yang baik adalah soal yang 

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

merangsang siswa untuk menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. 
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Untuk menguji tingkat kesukaran soal digunakan rumus: 

P = 
 

  
 

Keterangan: 

P = Indeks Kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = Jumlah seluruh peserta tes 

Adapun kriteria uji taraf kesukaran yang digunakan dinyatakan sebagai berikut 

Tabel 4 Kriteria Taraf Kesukaran Butir Soal 

Taraf Kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,29 Sukar 

0,30 – 0,69 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

(Arikunto, 2003: 210) 

Hasil perhitungan soal pretest dan posttest dari 20 item soal terdapat 5 soal 

tergolong mudah (nomor 1, 3, 10, 13, dan 17), 10 soal tergolong sedang (2, 6, 9, 

11, 12, 15, 16 18, 19, 20), dan 5 soal tergolong sukar ( 4, 5, 7, 8, 14). Perhitungan 

pada lampiran. 

3.8.4 Daya Beda 

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

berkemampuan tinggi (pandai) dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda adalah: 

D = 
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Dimana: 

J : jumlah peserta tes 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya jumlah kelompok siswa 

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 

(Arikunto, 2003: 211) 

Tabel 5 Kriteria Daya Beda Pembeda Butir Soal 

Daya Beda Kriteria 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 

 

Hasil perhitungan pretest dan posttest dari 20 item soal terdapat 7 soal tergolong 

baik sekali ( 2, 7, 8, 9, 12, 17, 18), 8 soal tergolong baik (3, 5, 6, 10,11, 13, 15, 19, 

20), 3 soal tergolong cukup (1, 4, 14) dan 1 soal tergolong jelek (16). 

 

3.9 Uji Persyaratan Analisis Data 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel terdistribusi secara 

normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan pada data tes 

kemampuan awal (pre test) dengan analisis statistik non parametric menggunakan 

metode One-Sample Kolmogorov Smirnov Test dengan bantuan SPSS 16. 

Jika dalam hipotesis penelitian: 

Ho = data berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha = data berasal dari populasi berdistribusi tidak normal 
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Kriteria pengambilan keputusan: 

1. Tolak Ho apabila nilai signifikansi (sig) < α 0,05 

2. Terima Ho apabila nilai signifikansi (sig) > α 0,05 

3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk 

menentukan keragaman suatu data.  Pada penelitian ini uji homogenitas dilakukan 

untuk menguji data motivasi awal dengan menggunakan uji analisis one way 

anava dengan bantuan program SPSS 16.  Analisis varian jenis ini digunakan 

untuk menentukan dua rata-rata atau lebih kelompok yang berbeda secara nyata 

yaitu kelas eksperimen dan kelas pembanding. 

Jika dalam hipotesis penelitian: 

Ho = kedua kelompok memiliki varians yang homogen 

Ha = kedua kelompok memiliki varians yang tidak homogen 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1. Jika probabilitas (sig) >  0,05 maka Ho diterima 

2. Jika probabilitas (sig) <  0,05 maka Ho ditolak 

 

 

 

 



 

 

46 

3.10 Teknik Analisis Data 

 

3.10.1 Analisis Varian Satu Jalur 

 

Analisis varians atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang digunakan 

untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan, antara lain dapat 

mengetahui mengetahui atar variabel manakah yang memang mempunyai 

perbedaan secara signifikan, dan variabel manakah yang berinteraksi satu sama 

lain (Arikunto, 2007: 401-402). 

Penelitian ini menggunakan Anava satu jalur untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan hasil belajar atara model pembelajaran problem based instruction dan 

make a match pada mata pelajaran ekonomi. 

 

3.10.2 Analisis Efektifitas Model Pembelajaran 

 

Keefektifan model pembelajaran akan sulit jika diukur dari proses pembelajaran 

karena ada banyak hal yang perlu diamati. Cara yang paling mungkin dilakukan 

adalah mengukur peningkatan seberapa jauh target tercapai dari awal sebelum 

perlakuan (pretest) hingga target hasil belajar setelah diberi perlakuan (posttest). 

Target yang ingin dicapai tentunya 100% materi dikuasai siswa, dan minimal 

telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Untuk mengetahui 

efektifitas model pembelajaran digunakan rumus sebagai berikut. 
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Dengan kriteria sebagai berikut. 

Apabila hasilnya ≥1 maka model PBI yang lebih efektif. 

Apabila hasilnya <1 maka model MaM yang lebih efektif. 

(Suhartati, 2010: 143) 

3.11 Pengujian Hipotesis 

 

Dalam penelitian ini dilakukan dua pengujian hipotesis, yaitu. 

Hipotesis 1 

Ha: Ada perbedaan hasil belajar Ekonomi antara siswa dengan perlakuan 

model pembelajaran Problem Based Instruction dan model pembelajaran 

Make A Match pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberjaya 

Lampung Barat. 

Ho: Tidak ada perbedaan hasil belajar Ekonomi antara siswa dengan perlakuan 

model pembelajaran Problem Based Instruction dan model pembelajaran 

Make A Match pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sumberjaya 

Lampung Barat. 

Hipotesis 2 

Ha: Ada perbedaan efektifitas antara model pembelajaran Problem Based 

Instruction dan model pembelajaran Make A Match pada siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. 

Ho: Tidak ada perbedaan efektifitas antara model pembelajaran Problem Based 

Instruction dan model pembelajaran Make A Match pada siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 1 Sumberjaya Lampung Barat. 
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Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut. 

Hipotesis 1 

Ho diterima apabila thitung < ttabel, Fhitung< Ftabel atau apabila taraf Sig. <0,05 

Ho ditolak apabila thitung>ttabel, Fhitung>Ftabel atau apabila taraf Sig. >0,05 

 dengan taraf signifikansi 0,05 

Hipotesis 2 

Apabila hasilnya ≥1 maka model PBI yang lebih efektif 

Apabila hasilnya <1 maka model MaM yang lebih efektif 

(Suhartati, 2010: 143) 


