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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

komparatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif merupakan

suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Menguji hipotesis komparatif

yang berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan

(Sugiono, 2005: 115). Metode ini digunakan untuk mengetahui perbedaan satu

variabel yaitu hasil belajar ekonomi dengan perlakuan yang berbeda. Metode

ini di lakukan dengan melakukan percobaan secara cermat untuk mengetahui

hubungan sebab akibat antara gejala yang timbul dengan variabel yang

sengaja diadakan.

1. Desain Eksperimen

Sementara pendekatan yang dipakai adalah pendekatan eksperimen yaitu

suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap

variabel yang lain dalam kondisi terkontrol secara ketat (Sugiono, 2005:7).

Penelitian ini bersifar quasi eksperimen dengan pola nonequivalent control

group design. Dua macam eksperimen digunakan dalam dua kelompok

sampel yang berbeda.

Desain Penelitian digambarkan sebagai berikut
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R: X O2

Sumber : Sugiyono (2009: 116)

Keterangan:

R : Kelas ditetapkan secara random

O2,O4, O6,O8 : Hasil Belajar Siswa

X : Perlakuan

penelitian

Desain Penelitian

Bimbingan
Belajar

Jenis Tugas

Bimbingan belajar
dengan pemberian

tugas sering
(A1)

Bimbingan belajar
dengan pemberian

tugas jarang
(A2)

Terstruktur (B1)
Hasil belajar ekonomi

(A1B1)
Hasil belajar ekonomi

(A2B1)

Tidak
Terstruktur (B2)

Hasil belajar ekonomi
(A1B2)

Hasil belajar ekonomi
(A2B2)

2. Prosedur Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam desain eksperimental dalam

penelitian ini adalah:

1. Peneliti melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui

kelas yang akan digunakan sebagai populasi dalam penelitian.

2. Memberikan pre tes sebanyak tiga kali sebelum melakukan perlakuan

terhadap kelas yang akan dibandingkan. Kemudian merata-ratakan hasil
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pre tes siswa tersebut, bagi siswa yang nilai rata-ratanya kurang dari 6,5

atau kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pelajaran ekonomi

kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung maka siswa tersebut

masuk dalam kriteria yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM).

3. Memilih kelas yang akan diberi perlakuan secara random. Hasilnya kelas

XD diberi perlakuan bimbingan belajar tambahan dengan tes sering dan

tugas terstruktur (A1B1), kelas XA diberi bimbingan belajar tambahan

dengan tes sering dan tugas tidak terstruktur (A1B2), sedangkan kelas XE

bimbingan belajar tambahan dengan tes jarang dan tugas terstruktur

(A2B1), kelas XC diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes sering

dan tugas terstruktur (A2B2). Adapun kelas XB digunakan sebagai kelas

yang akan digunakan dalam uji coba soal pos tes untuk mengatahui hasil

belajar siswa.

4. Memberikan perlakuan yang berbeda antara siswa yang mempunyai

kesulitan mencapai KKM dari empat kelas yang menggunakan perlakuan

yang berbeda. Siswa yang sulit mencapai KKM dari kelas XD diberi

bimbingan belajar tambahan dengan tes sering dan tugas terstruktur, Siswa

yang sulit mencapai KKM dari kelas XA diberi bimbingan belajar

tambahan dengan tes sering dan tugas tidak terstruktur. Sedangkan Siswa

yang sulit mencapai KKM dari kelas XE diberi bimbingan belajar

tambahan dengan tes jarang dan tugas terstruktur, dan siswa yang sulit

mencapai KKM dari kelas XC diberi bimbingan belajar tambahan dengan

tes jarang dan tugas tidak terstruktur.
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5. Pembelajaran pada kelas eksperimen dilakukan dalam 12 kali pertemuan

dimana setiap pertemuan dengan waktu 80 menit.

6. Pemberian intensitas tugas secara sering dilakukan pada setiap 2 (dua) kali

pertemuan. Sedangkan pemberian intensitas tugas secara jarang dilakukan

satu kali setiap empat kali pertemuan.

7. Pada akhir penelitan dapat diketahui tingkat kondisi subyek yang

berkenaan dengan variabel dependen yang diukur melalui nilai tes formatif

yang dikerjakan pada akhir penelitian atau pertemuan ke 13.

B. Populasi, Sampel dan Jenis Data

Dari ke lima kelas tersebut, kelas yang akan digunakan sebagai sampel

pada penelitian ini adalah sebanyak 4 kelas. Kelas yang pertama sebagai
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kelas eksperimen, kelas yang kedua sebagai kelas kontrol. Sampel

penelitian diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling.

Pengambilan sampel dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, maka

langkah pertama yang dilakukan adalah memilih secara acak empat

kelas dari lima kelas yang ada. Hasil pemilihan secara acak diperoleh

kelas terpilih adalah XA, XC, XD,  dan XE, masing-masing kelas

memiliki jumlah siswa remedial 16, 23, 24 dan 25 siswa.

Sisa satu kelas setelah pemilihan tersebut dipilih untuk menentukan

dua kelas yang digunakan untuk ujicoba tes. Hasil pemilihan diperoleh

satu kelas untuk ujicoba instrumen adalah kelas XB.

Empat kelas yang terpilih secara acak, yakni kelas XA, XC, XD dan

XE ditentukan kelas mana yang akan diberi perlakuan. Berdasarkan

hasil pre tes tersebut dan pemilihan secara acak menghasilkan

komposisi sebagai berikut.

Siswa dari XD diberikan bimbingan belajar tambahan dengan tes

sering dan tugas terstruktur (A1-B1) sebanyak 12 siswa.

Siswa dari XA diberikan bimbingan belajar tambahan dengan tes

sering dan tugas tidak terstruktur (A1-B2) sebanyak 12 siswa.
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Siswa dari XE diberikan bimbingan belajar tambahan dengan tes

sering dan tugas terstruktur (A2-B1) sebanyak 12 siswa.

Siswa dari XC diberikan bimbingan belajar tambahan dengan tes

sering dan tugas terstruktur (A2-B2) sebanyak 12 siswa.

yang

C. Variabel Penelitian dan Variabel Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah sebutan yang dapat diberi nilai angka (kuantitatif) atau nilai

mutu (kualitatif). Variabel merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau

lebih atribut dari objek yang diteliti.

ini dari
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1. Hasil belajar ekonomi adalah hasil tes formatif yang dikerjakan pada akhir

penelitian terdiri dari 30 butir soal dengan skala pengukuran interval dan

skor tertinggi sebesar 30.

2. Bimbingan belajar tambahan adalah pemberian jam pelajaran tambahan

yang dilakukan diluar jam sekolah untuk membantu siswa dalam

memperdalam materi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar

siswa.

3. Intensitas tes sering adalah suatu strategi pembelajaran yang dibuat oleh

guru dengan membuat soal-soal dan dikerjakan secara sering pada akhir 2

(dua) kali pertemuan, terdiri dari 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) soal

berbentuk pilihan ganda dan uraian.

4. Intensitas tes jarang adalah suatu strategi pembelajaran yang dibuat oleh

guru dengan membuat soal-soal dan dikerjakan secara sering pada akhir 4

(empat) kali pertemuan, terdiri dari 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas)

soal berbentuk pilihan ganda.

5. Tugas terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru

untuk mencapai kompetensi berupa pendalaman materi untuk siswa

dengan waktu penugasan ditentukan oleh guru. Dalam penelitian ini

penugasan terstruktur dilakukan oleh kelompok siswa yang telah

ditentukan oleh peneliti untuk membuat suatu makalah yang berkaitan

dengan pokok bahasan.

6. Tugas tidak terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran berupa

pemberian soal-soal latihan biasa yang diberikan oleh guru.



70

7. Siswa yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah

siswa yang diberi pre tes sebanyak 3 kali berturut-turut kemudian dirata-

ratakan nilainya kurang dari 6,5.

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Uji Persyaratan Instrumen

Teknik digunakan untuk mengukur tingkat validitas item adalah teknik

korelasi product moment

2222 YNYNXXN

YXXYN
rxy
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xyr

hitungr tabelr

hitungr tabelr

Tabel 3.  Hasil Uji Validitas Soal Tes Formatif Siswa Kelas XB

Item Soal r hitung r tabel Keterangan

1 0,394 0,361 Valid
2 0,388 0,361 Valid
3 0,404 0,361 Valid
4 0,374 0,361 Valid
5 0,387 0,361 Valid
6 0,378 0,361 Valid
7 0,461 0,361 Valid
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8 0,425 0,361 Valid
9 0,369 0,361 Valid
10 0,367 0,361 Valid
11 0,400 0,361 Valid
12 0,380 0,361 Valid
13 0,395 0,361 Valid
14 0,378 0,361 Valid
15 0,412 0,361 Valid
16 0,419 0,361 Valid
17 0,383 0,361 Valid
18 0,402 0,361 Valid
19 0,412 0,361 Valid
20 0,437 0,361 Valid
21 0,406 0,361 Valid
22 0,395 0,361 Valid
23 0,388 0,361 Valid
24 0,389 0,361 Valid
25 0,387 0,361 Valid
26 0,367 0,361 Valid
27 0,394 0,361 Valid
28 0,394 0,361 Valid
29 0,405 0,361 Valid
30 0,429 0,361 Valid

2
1

1 t
ii nS

MnM

n

n
r

ii
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r11

Setelah melakukan uji validitas terhadap 30 item soal, maka dilakukan

perhitungan reliabilitas menggunakan rumus KR-21 dan memperoleh hasil

r11 sebesar 0,799 yang dapat disimpulkan mempunyai reliabilitas tinggi.

Adapun perhitungan reliabilitas dengan rumus KR-21 dapat dilihat pada

lampiran 17.

JS

B
P

Keterangan:

P: Tingkat kesukaran yang dicari

B: Banyak siswa yang menjawab soal dengan benar

JS: Jumlah seluruh peserta tes
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Hasil tersebut dikonsultasikan dengan ktiteria sebagai berikut:

 Soal dengan P 0,00 - 0,30 kategori sukar

 Soal dengan P 0,30 - 0,70 kategori sedang

 Soal dengan P 0,70 - 1,00 kategori mudah
(Suharsimi Arikunto, 2005: 208)

Hasil dari perhitungan taraf kesukaran yang diujikan pada kelas XB dapat

dilihat pada lampiran 18, dari hasil peritungan tersebut dari 30 item soal

terdapat empat item soal yang mempunyai kriteria sukar yaitu item soal

nomor 7, 9,12 dan 18, dan 26 soal lainnya mempunyai kriteria sedang.

4. Pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang berkemampuan

rendah. Angka yang menunjukan besarnya daya beda disebut indeks

diskriminasi (D). Adapun rumus menentukan indeks diskriminasi adalah:

BA
B

B

A

A PP
J

B

J

B
D

Keterangan:

D= Daya pembeda yang dicari
JA= Jumlah peserta kelompok atas
JB= Jumlah peserta kelompok bawah
BA= Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar
BB= Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal benar
PA= Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar
PB= Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar
(Suharsimi Arikunto, 2005: 213)

Klasifikasi daya beda menurut Arikunto (2005: 218) yaitu:
D = 0,00 0,20 : jelek
D = 0,20 0,40 : cukup
D = 0,40 0,70 : baik



75

D = 0,70 1,00 : baik sekali
D = negatif : semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai

nilai D negatif sebaiknya di buang saja.

Hasil dari perhitungan daya pembeda yang diujikan pada kelas XB dapat

dilihat pada lampiran 19, dari hasil perhitungan terdapat empat soal yang

mempunyai kriteria D = 0,2-0,4 (cukup), yaitu soal nomor 4, 5, 22 dan 23,

kemudian soal tersebut sebaiknya direvisi. Soal lainnya mempunyai D = 0,4 -

0,7 (baik).

F. Tehnik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui populasi penelitian

berdistribusi normal atau tidak, sehingga jawaban yang diberikan siswa sebagai

subyek penelitian dapat diproyeksikan sebagai jawaban yang mewakili seluruh

populasi. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov Smirnov

dengan bantuan program SPSS. Dalam uji Kolmogrov Smirnov diasumsikan

bahwa distribusi variabel yang sedang diuji mempunyai sebaran kontinyu.

Syarat hiportesis yang digunakan:

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Ha : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Taraf signifikansi kriteria sebagai berikut.

a. Jika signifikansi

yang berdistribusi normal.

b. Jika signifikansi yang diperoleh

populasi yang berdistribusi normal
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(Soenyono dan Basrowi, 2007: 106)

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians (test of homogeneity of variances) antara data

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol diuji dengan levene tes

dengan bantuan SPSS. Untuk menguji homogenitas digunakan uji analisis One-

Way Anova digunakan untuk mengetahui apakah kedua data yang diperoleh

dari kedua kelompok sampel memiliki varians yang sama atau sebaliknya.

Hipotesis yang diuji yaitu:

Ho : Varians pada tiap kelompok sama (homogen)

Ha : Varians pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen)

Taraf signifikansi uji adalah 0,05, dengan kriteria sebagai berikut.

a.

(homogen)

b. tiap kelompok tidak

sama (tidak homogen).

(Soenyono dan Basrowi, 2007: 106)

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Varians Dua Jalan

Analisis varians atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan,

antara lain dapat mengetahui antarvariabel manakah yang memang mempunyai
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perbedaan secara signifikan, dan variabel-variabel manakah yang berinteraksi

satu sama lain. Arikunto ( 2005: 244-245).

Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui apakah ada

interaksi antara model pembelajaran bimbingan belajar dengan intensitas tes

dan pemberian tugas pada mata pelajaran ekonomi kelas X yang sulit mencapai

KKM, dengan bantuan program SPSS 17.

Tabel 5 . Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan

Sumber
Variasi

Jumlah Kuadrat (JK) db MK Fo p

Antara A

Antara B

Antara
AB
(Interaksi)

Dalam (d)

JKA=
N

X

n

X T

A

A
22 )()(

JKB=
N

X

n

X T

B

B
22 )()(

JKAB=
N

X

n

X T

B

B
22 )()(

- JKA

JKB

JK(d) = JKA JKB - JKAB

A 1
(2)

B 1
(2)

dbAxdbB

(4)

dbT-
dbA-
dbB-
dbAB

A

A

db

JK

B

B

db

JK

AB

BA

db

JK

d

d

db

JK

d

A

MK

MK

d

B

MK

MK

d

AB

MK

MK

Total (T)
JKT T

2 -
N

XT
2)( N 1

(49)

Keterangan:
JKT = jumlah kuadrat total
JKA = jumlah kuadrat variabel A
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JKB = jumlah kuadrat variabel B
JKAB = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B
JKd = jumlah kuadrat dalam
MKA = mean kuadrat variabel A
MKB = mean kuadrat variabel B
MKAB = mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B
MKd = mean kuadrat dalam
FA = harga Fo untuk variabel A
FB = harga Fo untuk variabel B
FAB = harga Fo untuk interaksi variabel A dengan variabel B
(Suharsimi Arikunto, 2005: 253).

Cara untuk menentukan kesimpulan :

Tabel 6. Tabel penentuan kesimpulan pada ANAVA dua jalan

Jika OF tF 1% Jika OF tF 5% Jika OF < tF 5%

1. harga Fo yang
diperoleh sangat
signifikan

1. harga Fo yang
diperoleh signifikan

1. harga Fo yang
diperoleh tidak
signifikan

2. ada perbedaan
mean secara sangat
signifikan

2. ada perbedaan
mean secara
signifikan

2. tidak ada perbedaan
mean secara sangat
signifikan

3. hipotesis nihil (Ho)
ditolak

3. hipotesis nihil (Ho)
ditolak

3. hipotesis nihil (Ho)
diterima

4. p<0,01 atau p=0,01 4. p<0,01 atau
p=0,01

4. p<0,01 atau
p=0,01

(Suharsimi Arikunto, 2005: 256)

Jika terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan pengujian

menggunakan uji t.

b. T-Test (Paired Sample T-Test)
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Uji beda mean yang dalam hal ini dikategorikan dalam uji t, uji beda mean

(Pired Sample Test) merupakan uji lanjut dari ANOVA. Dengan demikian data

yang digunakan dalam proses analisis bisa saja data yang sudah dianalisis

dalam uji anova yang juga mensyaratkan data terdistribusi normal (Basrowi

dan Soenyono, 2007: 227).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 17,

untuk mengetahui perbedaan mean yang ada.

Hipotesis yang diuji yaitu:

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara perlakuan A dan B

H1 : Terdapat perbedaaan rata-rata nilai antara perlakuan A dan B

Tar

a. H0

perbedaaan rata-rata nilai antara perlakuan A dan B.

b. H0 ditolak jika taraf signifikansi < -

rata nilai antara perlakuan A dan B.


