
 
 
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian  

 
Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membedakan.  

Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk 

perbedaan (Sugiyono, 2005:115).  

 
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimen 

dengan variabel terikat (Y) hasil belajar siswa, variabel bebas perlakuan 

pembelajaran kooperatif dan variabel bebas mederator sikap siswa.  Variabel 

bebas perlakuan diklasifikasikan dalam bentuk pembelajaran dengan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation (X1) dan metode pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD (X2), sedangkan variabel bebas moderator 

diklasifikasikan menjadi sikap siswa positif (X3), dan sikap siswa negatif (X4).  

 
Penelitian ini mengelompokkan responden menjadi dua kelompok. Kelompok 

pertama adalah kelompok siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran 

kewirausahaan dengan model Kooperatif tipe Group Investigation.  Kelompok 

kedua adalah kelompok siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran model 
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Kooperatif tipe STAD. Masing–masing kelompok eksperimen terdiri dari 

kelompok siswa yang memiliki sikap siswa positiuf. 

 
Rancangan analisis penelitian ini adalah rancangan faktorial 2x2. Faktor 

pemilahnya adalah variabel moderator sikap  siswa. Dalam penelitian ini siswa 

sebagai sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama 

adalah kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan pembelajaran 

kewirausahaan dengan model Kooperatif tipe Group Investigation dan kelompok 

kedua adalah kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan pembelajaran 

dengan model STAD. Untuk masing-masing kelompok eksperimen terdiri dari 

kelompok siswa yang memiliki sikap siswa positif dan sikap siswa negatif. Hal 

ini dimaksudkan untukm membuat kedua kelompok atau kelas tersebut memiliki 

kondisi yang sama sebelum diberikan perlakuan sebagaimana yang direncanakan 

dengan menggunakan desain randomized control group pretest dan postest. 

Adapun prosedur penelitian secara rinci dijelaskan berikut ini: 

1. Memilih unit percobaan. 

2. Membagi unit percobaan menjadi 2 kelompok, yaitu satu kelompok diberi 

perlakuan Kooperatif tipe Group Investigation sebagai kelompok eksperimen 

dan satu kelompok lainnya dengan pembelajaran tipe STAD sebagai 

kelompok kontrol. 

3. Memberikan pre-test untuk kedua kelompok dan menghitung mean hasil pre-

test tersebut unutk menentukan kedua kelompok atau kelas memiliki kondisi 

yang sama. 
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4. Uji perbedaan pre-test antara kelas eksperimen dan kontrol dilakukan untuk 

melihat sejauh mana kesetaraan antara kelas eksperimen dan kontrol, hasil 

analisis dengan uji-t menunjukkan bahwa antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak berbeda secara signifikan. 

5. Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode Koperatif tipe 

Group Investigation pada kelompok eksperimen dan menerapkan metode 

STAD pada kelompok kontrol. 

6. Selama pelaksanaan eksperimen diusahakan tidak diketahui atau disadari oleh 

siswa karena dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran rutin, hal ini 

dilakukan guna menghindari perubahan sikap pada saat diberikan perlakuan. 

7. Selama eksperimen berlangsung diharapkan tidak terjadi peristiwa atau 

kejadian khusus yang menggangu jalannya eksperimen. Dengan pengambilan 

langkah tersebut maka validitas internal dan eksternal penelitian ini dapat 

dipenuhi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi. 

8. Memberikan pos-test kedua kelompok untuk mengukur perubahan yang 

terjadi pada masing-masing kelompok. 

9. Menganalisis pelaksanaan eksperimen dan hasil yang dicapai berdasarkan 

hasil pos-test dan perubahan hasil antara pre-test dan pos-test. 

 
Dengan pemilahan ini diharapkan dapat menambah kecermatan penelitian ini. 

Pelaksanaan penelitian ini melakukan pemisahan sikap siswa yang bersifat semu 

artinya dalam kegiatan eksperimen, para siswa tidak dipisahkan secara nyata 
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antara yang memiliki sikap siswa di atas dan di bawah rata-rata kelompok. 

Prosedur tersebut secara ringkas dapat ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1 Ringkasan Prosedur Eksperimen 

Kelompok Sikap Siswa Perlakuan Tes Akhir 
(Pos-Test) 

Kelompok 
Eksperimen 

T1 M1 T2 

Kelompok 
Pembanding 

T2 M2 T2 

 
Keterangan :  

M1 : Pembelajaran dengan menggunakan model Koperatif tipe Group 
Investigation. 

M2 : Pembelajaran dengan menggunakan model Kooperatif tipe STAD. 
T1 : Sikap siswa selama diberikan perlakuan menggunakan metode 

Koperatif tipe GI. 
T2 : Sikap siswa selama diberikan perlakuan menggunakan metode 

Koperatif tipe STAD 
 
 

 
 
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 
  

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, khususnya pada 

siswa kelas XII Pemasaran1 dan XII Pemasaran2. Waktu penelitian  

dilaksanakan pada bulan Januari 2012 sampai  bulan Februari 2012.  

 

3.3 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan suatu keseluruhan subyek penelitian.  Populasi yang 

ditetapkan pada penelitian ini adalah siswa kelas XII Jurusan Pemasaran SMK 
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Negeri 1 Bandar Lampung yang berjumlah 66 siswa yang terbagi dalam 2 kelas.  

Adapun rincian jumlah populasi masing-masing kelas yaitu 33 orang untuk kelas 

XII Pemasaran1 dan 33 orang untuk kelas Pemasaran2.  

Penetapan populasi dalam penelitian eksperimen memiliki pemahaman yang 

berbeda dengan populasi dalam penelitian pendekatan kuantitatif korelasional.  

Dalam pendekatan kuantitatif korelasional, populasi akan dipergunakan untuk 

menggeneralisasi hasil analisis data sampel.  Hal ini berbeda dengan populasi 

pada penelitian eksperimen.  Populasi dalam penelitian eksperimen hanya 

dipergunakan untuk membuat sampel penelitian yang akan diberi perlakuan dan 

bukan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian yang diperoleh. 

3.4 Sampel Penelitian 

Dilakukan dengan purposive sampling yaitu penentuan sampel dari anggota 

populasi dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 124). Pertimbangan 

tertentu yang dilakukan dalam memilih dua kelas sebagai sampel. 

Kewirausahaan pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012.  Hasil tes ini 

digunakan untuk menentukan sampel yang akan diberi perlakuan sehingga 

masing-masing kelas memiliki kondisi awal yang sama.   

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai benar-benar 

merupakan efek dari perlakuan yang diberikan.  Tanpa adanya penentuan kondisi 

awal yang sama maka sangat sulit bagi peneliti untuk mengetahui apakah 

perubahan yang terjadi akibat perlakuan atau bukan.  Hasil penelitian ini tidak 
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digeneralisasikan kepada populasi dari mana sampel tersebut dibentuk atau 

ditentukan.  Oleh karena itu penentuan sampel ini dimaksudkan untuk 

menentukan kesamaan rata-rata hasil tes awal antara kelas XII Pemasaran1 dan  

kelas XII Pemasaran2 sebagai sampel yang akan diberi perlakuan. 

Tahap dalam pengambilan sampel ini adalah sebagai berikut.  

1) Memilih kelas yang mendapat pelajaran kewirausahaan. 

2) Langkah selanjutnya yaitu mengundi kelas  untuk menentukan kelas mana 

yang akan diberikan metode pembelajaran kooperatif tipe GI dan tipe STAD.  

3) Kemudian dari 1 kelas yaitu kelas XII Pemasaran 1 yang berjumlah 33 orang 

dijadikan kelas ekperimen dan 1 kelas yaitu kelas Pemasaran 2 yang juga 

berjumlah 33 orang dijadikan kelas pembanding, sedang untuk uji coba soal 

dan angket di ambil dari kelas XII Perkantoran 1 yang juga mendapat 

pelajaran Kewirausahaan tetapi hanya diambil sebanyak 20 orang siswa saja. 

Berdasarkan Teknik sampel diatas yang dijadikan kelas penelitian yaitu kelas 

XII Pemasaran1 dan Kelas XII Pemasaran2. Berdasarkan hasil pengundian 

diperoleh hasil bahwa Kelas XII Pemasaran I sebagai kelas eksperimental yang 

akan diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe GI  dan 

kelas XII Pemasaran2 sebagai kelas kontrol/pembanding  yang tidak diberikan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  
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Karena kondisi siswa tidak homogen, maka siswa dikelompokkan berdasarkan 

sikap siswa yang positif dan negatif.  Untuk mengidentifikasi kecenderungan 

sikap siswa dalam dua kategori yaitu   positif dan negatif, maka akan digunakan 

rumus. 

1. Sikap siswa posifif = x ≥  

2. Sikap siswa negatif = x ≤  

Berdasarkan uraian di atas, maka komposisi sampel penelitian yang diberi 

perlakuan dan kelas pembanding masing-masing akan terdiri atas;  

1) kelompok siswa yang mempunyai sikap positif dan negatif yang diberi 

pembelajaran dengan menggunakan motode pembelajaran kooperatif tipe 

GI dan  

2) kelompok siswa yang mempunyai sikap siswa positif dan negatif yang 

diberi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

Sebelum pelaksanaan eksperimen kepada siswa diberikan tes awal terlebih 

dahulu guna mengetahui posisi awal sebelum diberikan perlakuan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe GI dan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengukuran sebanyak dua kali yaitu sebelum 

dan sesudah perlakuan. Data yang terkumpul berupa tes pertama dan nilai tes 

kedua. Tujuan peneliti adalah membandingkan dua nilai dengan mengajukan 
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pertanyaan apakah ada perbedaan antara kedua nilai tersebut secara signifikan. 

Pengujian perbedaan nilai hanya dilakukan terhadap rerata kedua nilai saja, dan 

untuk keperluan itu digunakan digunakan teknik yang disebut dengan uji-t (test).  

 
 
 

3.5 Devinisi Operasional 

 
Untuk memberikan pemahaman yang sama tentang beberapa variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini perlu dikemukakan definisi operasional.  Bagian ini 

dikemukakan beberapa definisi operasional variabel yang berkaitan dengan 

ekperimen yang dilakukan.  Beberapa definisi operasioanl tersebut secara rinci 

dikemukakan berikut ini. 

 
3.5.1 Pembelajaran Model Kooperatif Tipe Group Investigation 

Spencer Kagan (1985: 72) mengemukakan bahwa model GI memiliki enam 

tahapan kegiatan seperti berikut: 
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Tabel 3.2  Tahapan yang harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran kooperatif 

tipe GI 

Langkah-langkah pembelajaran 
Kooperatif tipe GI Kegiatan Guru 

1. Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan pelajaran yang 
ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 
motivasi siswa 

2. Menyajikan atau menyampaikan 
topik materi 

 

Siswa diberikan modul yang berisikan kisi-
kisi; dari langkah ini diharapkan siswa 
mampu menebak topik apa yang akan 
disampaikan kemudian siswa yang memiliki 
topik yang sama dikelompokkan menjadi satu 
kelompok dalam penyelidikan nanti 

3. Merencanakan tugas belajar Anggota kelompok menentukan subtopik 
yang akan diinvestigasi dengan cara mengisi 
lembar kerja yang telah tersedia serta 
mengumpulkan sumber untuk memecahkan 
masalah yang tengah diinvestigasi.. 

4. Menjalankan investigasi Siswa secara individual atau berpasangan 
mengumpulkan informasi, menganalisa dan 
mengevaluasi serta menarik kesimpulan. 
Setiap anggota kelompok memberikan 
kontribusi satu dari bagian penting yang lain 
untuk mendiskusikan pekerjaannya bengan 
mengadakan saling tukar menukar informasi 
dan mengumpulkan ide-ide tersebut untuk 
menjadi suatu kesimpulan.  
 

5. Menyiapkan laporan akhir Merupakan tingkat pengorganisasian dengan 
mengintegrasikan semua bagian menjadi 
keseluruhan dan merencanakan sebuah 
presentasi di depan kelas. 

6. Mempresentasikan hasil akhir  Masing-masing kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya 

7. Evaluasi Mengevaluasikan hasil belajar tentang materi 
yang telah diajarkan atau masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 
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3.5.2 Pembelajaran Model Kooperatif Tipe STAD 

 
Pembelajaran Kooperatif tipe STAD pada penelitian ini adalah model 

pembelajaran dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 

angota tiap kelompok 5 orang siswa secara heterogen.  Tahapan yang harus 

dilakukan dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD dijelaskan 

berikut ini. 

Tabel 3.3 Tahapan yang Harus Dilakukan Dalam Menerapkan Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD 

 
Langkah-langkah pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD Kegiatan Guru 

1. Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan pelajaran yang 
ngin dicapai pada pelajaran tersebut dan 
motivasi siswa 

2. Menyajikan atau 
menyampaikan informasi 

 

Menyajikan informasi kepada siswa denmgan 
jalan mendemonstrasikan atau lewat bahan  
Bacaan 
 

3. Mengorganisasikan siswa 
dalam kelompok-kelompok 
belajar 

Menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok belajar dan membantu 
setiap kelompok agar transisi secara efektif. 

4. Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

Membimbing kelompok-kelompok belajar pada 
saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

5. Evaluasi Mengevaluasikan hasil belajar tentang materi 
yang telah diajarkan atau masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

6. Memberi penghargaan Mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 
maupun hasil belajar individu dan kelompok. 

Sumber: Trianto (2007: 54) 

 
3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa data utama yang diperlukan dalam penelitian ekperimen ini yaitu 

berupa informasi umum tentang sekolah dan hasil belajar kewirausahaan.  Oleh 
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karena itu teknik yang diperlukan untuk memperoleh data tersebut sebagai 

berikut. 

1) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data umum berkaitan 

dengan informasi sekolah. 

2) Tes, tes ini diberikan pada tahap awal dan tahap akhir.  Tes awal digunakan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa dalam pelajaran akuntansi 

biaya dan tes akhir digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa. 

3) Pengukuran, teknik ini digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar 

yang diperoleh dengan cara memberi tes tertulis, yaitu berupa sejumlah 

pertanyaan yang diajukan secara tertulis tentang asfek-asfek yang ingin 

diketahui keadaanya dari jawaban yang diberikan secara tertulis pula. Tes 

tertulis disini digunakan tes objektif , yaitu tes yang disusun dimana setiap 

pertanyaan tes disediakan alternative jawaban yang dapat dipilih baik untuk 

kelas kontrol maupun kelas eksperimen. 

 
3.7 Instrumen Pengumpulan Data 

 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data terutama kemampuan awal 

dan hasil belajar siswa adalah soal tes.  Dalam pembuatan instrumen tes untuk 

hasil belajar Kewirausahaan  dilakukan dengan menggunakan kisi-kisi yang 

didasarkan pada standar kompetensi (SK). Kisi-kisi instrument hasil belajar 
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untuk standar kompetensi Menjalankan Usaha Kecil/mikro dapat dilihat pada 

Tabel 3.4 sebagai berikut. 

Tabel 3.4  Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar 

No Kompetensi 
Dasar 

Uraian 
Materi Indikator Jenjang Jumlah 

Soal 
No 

Soal 

1 Menjalankan 
usaha kecil 

Menerapkan 
fungsi 
manajeman 
dala aspek: 
-Pengelolaan 
fasilitas 
-Mengelola 
SDM 
-Mengelola 
keuangan 
-Mengelola 
administrasi 
Memasarkan 
produk 
 

-Adanya dokumen 
pendirian usaha 
-Adanya dokumen 
administrasi usaha
-Tersedianya 
bahan baku 
-Sumberdaya 
manusia 
-Permodalan 
sesuai dengan 
analisis 
-Tersedianya alat 
produksi 
-Produk yang 
dihasilkan. 

C2 
 

      C4 
 

C4 
 

C4 
 

C4 
 
 

C4 
 

4 
 
4 
2 
3 
 
3 
 
2 
 
 
2 

1,2,3,
15 

5,6,7,
12 
17,20,
4 
8,9,10

 
14,16

 
 

11,13
 

 

Berkenanaan dengan penggunaan soal tes tersebut, maka perlu dilakukan 

pengujian terhadap soal yang akan digunakan berkaitan dengan validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal tersebut. 

Test prestasi belajar serta sikap siswa disusun berupa test tertulis, dengan bentuk 

soal pilihan ganda. Kedua macam test diatas disusun dan dibuat oleh peneliti yang 

kemudian dilakukan kalibrasi untuk mengetahui ketepatan dan kebenaran dari test 

yang dibuat. 
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3.8 Uji Persyaratan Instrumen 

Angket soal diberikan kepada siswa jurusan Perkantoran berjumlah 20 untuk 

mengetahui validitas, reabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda angket 

sebelum angket disebar ke kelas ekperimen dan kelas pembanding, kemudian 

soal post test uji diberikan ke siswa tersebut untuk dilakukan tes untuk 

mengetahui evaliditas, reabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal, baru 

kemudian sola post test tersebut diberikan oleh kelas ekperimen dan kelas 

pembanding setelah diberikan perlakuan.. Uji coba instrumen dilakukan dengan 

menggunakan program anates.  

3.8.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2003) sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat tepat 

mengukur apa yang hendak diukur. Jenis validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi 

apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi 

pelajaran yang diberikan. Validitas ini dikatakan tes apabila hasilnya sesuai 

dengan kriterium.  

Metode uji validitas yang dilakukan adalah metode korelasi product moment 

(disediakan dalam fasilitas SPSS 16,0). Untuk menentukan tingkat validitas item 

soal instrumen sikapl siswa dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dan 

r tabel. Nilai r hitung dapat dilihat dalam kolom “Total” kemudian r tabel dapat 

dilihat pada nilai koefisien korelasi dengan taraf signifikan 5 % (0,05) dan df=n-
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2=20=18, r tabel dalam hal ini adalah.0,312. Kriteria uji yang digunakan adalah 

jika r hitung > r tabel maka item tersebut valid. Berdasarkan hasil analisis uji 

validitas sikap siswa siswa dapat disimpulkan bahwa dari 40 item pernyataan ke 

40 pernyataan tersebut valid. Hasil rekap ditampilkan pada Tabel 3.5 ini 

Tabel 3.5 Hasil Analisis Validasi Sikap siswa Siswa 

No No 
Item 

Nilai 
Korelasi 

(r) 

Nilai     r 
tabel 

N=40   α = 
5% 

Keterangan Kesimpulan 

1 1 0,552 0,312 r hitung > r tabel Valid 
2 2 0,643 0,312 r hitung > r tabel Valid 
3 3 0,727 0,312 r hitung > r tabel Valid 
4 4 0,525 0,312 r hitung > r tabel Valid 
5 5 0,637 0.312 r hitung > r tabel Valid 
6 6 0,792 0,312 r hitung > r tabel Valid 
7 7 0,792 0,312 r hitung > r tabel Valid 
8 8 0,610 0.312 r hitung > r tabel Valid 
9 9 0,596 0,312 r hitung > r tabel Valid 
10 10 0,636 0,312 r hitung > r tabel Valid 
11 11 0,792 0,312 r hitung > r tabel Valid 
12 12 0,778 0,312 r hitung > r tabel Valid 
13 13 0,740 0,312 r hitung > r tabel Valid 
14 14 0,819 0,312 r hitung > r tabel Valid 
15 15 0,735 0,312 r hitung > r tabel Valid 
16 16 0,627 0,312 r hitung > r tabel Valid 
17 17 0,819 0,312 r hitung > r tabel Valid 
18 18 0,740 0,312 r hitung > r tabel Valid 
19 19 0,596 0,312 r hitung > r tabel Valid 
20 20 0,778 0,312 r hitung > r tabel Valid 

 

3.8.2 Uji Reabilitas 

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam 

bahasa Inggris, berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya (Arikunto 

2003 : 59).  Jenis reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

alpha.  Berdasarkan pengujian reliabilitas dengan SPSS, diperoleh hasil tingkat 
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reliabel masing-masing variabel.  Hasil perhitungan uji reabilitas item soal post 

test sebesar 0,96 dan jika dilihat pada kriteria peafsiran mengenai indek 

korelasinya, maka memiliki tingkat reabilitas sangat tinggi. 

 

3.8.2 Tingkat Kesukaran 

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

mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa 

untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar 

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat 

untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. 

Berdasarkan penghitungan taraf kesukaran dengan anates, diperoleh hasil 

sebagai berikut, dari 20 soal test yang 1 soal masuk dalam kriteria sangat 

mudah, 9 soal masuk dalam kriteria mudah dan 10 soal masuk dalam kriteria 

sedang. Berikut ini hasil rekapnya. 
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Tabel. 3.6 Hasil Analisa Taraf Kesukaran Soal Pilihan Ganda 

No No. Item Tingkat Kesukaran Kriteria 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0,80 
0,80 
1,00 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,40 
0,40 
0,80 
0,80 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
0,60 
1,00 
1,00 
0,40 
1,00 

Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Mudah 
Mudah 

Sangat mudah 
Mudah 
Sedang 
Mudah 
Sedang 
Sedang 
Mudah 
Mudah 
Mudah 
Mudah 
Sedang 
Mudah 
Sedang 

 

3.8.3 Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2003:211), daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu 

untuk membedakan antara siswa yang mempunyai sikap positif dengan siswa 

yang mempunyai sikap negatif. Dalam perhitungan daya pembeda ini, siswa 

dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok positif atau kelompok atas serta 

kelompok negatif atau kelompok bawah. Seluruh kelompok dibagi 2 sama besar, 

50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Angka yang menunjukkan daya 
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pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat DP (Arikunto 2003 : 211). 

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi itu adalah : 

D =  = PA - PB 

Dimana : 

J =  jumlah peserta tes 
JA  = banyaknya peserta kelompok atas 
JB  = banyaknya jumlah kelompok bawah 
BA = banyaknya jumlah 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 
PA = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Tabel 3.7 Kriteria Daya Pembeda Butir Soal 

Daya Pembeda Kriteria 
0,00 – 0,20 Jelek 
0,20 – 0,40 Cukup 
0,40 – 0,70 Baik 
0,70 – 1,00 Baik Sekali 
Negative Tidak Baik 

(Arikunto, 2003:218) 

 

Berdasarkan penghitungan daya pembeda dengan anates, diperoleh hasil sebagai 

berikut, daya pembeda butir soal dengan kriteria baik sekali sebanyak 7 soal, 

kriteria baik sebanyak 9 soal, kriteria cukup sebanyak 2 soal dan kriteria jelek 

sebanyak 2 soal. 
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3.8.4 Uji Persyaratan Sikap siswa 

Berdasarkan analisis data  instrumen tes sikap siswa  diperolah skor data, rata-

rata = 12,60 standar deviasi = 6,22, korelasi XY =0,93, reliabilitas tes = 0,96. 

Tingkat kesukaran menunjukkan bahwa dari 20 butir soal dengan jumlah siswa 

20 orang didapatkan 1 butir soal dengan kriteria sangat mudah yaitu nomor 8,  

terdapat 9 butir soal dengan kriteria mudah yaitu butir soal nomor 6,7, 9, 11, 14, 

15,16,17 dan 19 dan terdapat 10 butir soal dengan kriteria sedang yaitu nomor 

1,2,3,4,5,10,12,13,18 dan 20. Penentuan tingkat kesukaran ini mengacu pada 

klasifikasi tingkat kesukaran dari Arikunto (2006:210) yaitu soal dengan P 1,00 

sampai 0,30 adalah soal sukar, soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal 

sedang dan soal dengan P 0,70 sampai 1.00 adalah soal mudah. 

Daya beda soal tes kemampuan awal menunjukkan bahwa terdapat 7 soal 

dengan klasifikasi daya beda  baik sekali  yaitu nomor 3,12,13,14,17,18,20, 

terdapat 9 soal dengan daya beda  baik yaitu nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11,10, 11, 

terdapat 2 soal dengan daya beda yang cukup yaitu soal nomor 15,  dan 16 

terdapat 2 soal dengan daya beda kurang yaitu snomor 8 dan 9.  Penentuan daya 

beda tes kemampuan awal ini mengacu pada klasifikasi daya pembeda dari 

Arikunto (2006:218) yang menyatakan sebagai berikut. 

D: 0,00 – 0, 20  = jelek 

D: 0,20 – 0,40   = cukup 

D : 0,40 – 0,70  = baik 

D ; 0,70 – 1,00  = baik sekali 
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Kualitas pengecoh tes sikap siswa diperoleh pilihan a menunjukkan sangat baik 

sekali 4, baik 3  butir soal, cukup 3 soal dan jelek 10 soal.Untuk kualitas 

pengecoh pilihan b menunjukkan sangat baik terdapat 6 soal, baik 6 soal, cukup 

2 soal dan jelek  6 soal. Untuk pilihan c menunjukkan sangat baik 5 soal, baik 4 

soal, cukup  5 soal dan jelek 6 soal. Untuk pilihan d menunjukkan sangat baik 4 

soal, baik 4 soal, cukup 6 dan jelek 6 soal.  

Korelasi skor butir soal untuk tes sikap siswa diperoleh 19 soal sangat signifikan 

yaitu nomor 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 terdapat 1 butir 

soal yang signifikan yaitu nomor 4.  

3.9 Desain Analisis 

Sebagaimana eksperimen yang akan dilakukan yaitu membandingkan hasil 

belajar kewirausahaan siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif tipe GI 

dan STAD dengan memperhatikan sikap siswa yang dikelompokkan menjadi 

positif dan negatif maka akan memberikan efek pada desain analisis datanya.  

Desain analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varian 

(Anava) desain factorial yang dapat digambarkan sebagai berikut.  
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Tabel 3.8 Rancangan analisis data dengan menggunakan analisis varian 

(Anava) desain factorial 

 Sikap  siswa (B) 

Metode pembelajaran (A) 
Pembelajaran 

Kooperatif tipe GI 
(C) 

Pembelajaran 
Kooperatif tipe 

STAD (D) 
Positif (E) CE DE 
Negatif(F) CF DF 

 

 

3.9 Analisis Data 

Uji persyaratan analisis data yang digunakan adalah statistic inferrensial dengan 

teknik statistic non parametric yaitu suatu teknik analisis data yang tidak 

menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai parameter-parameter populasi yang 

menjadi sampel (Basrowi, 2010:5).  Penggunaan statistic non parametric untuk 

menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi 

melalui data sampel. Pada menggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa 

data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal dan datanya 

homogen, sehingga harus dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksud untuk memeriksa apakah data populasi berdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui apakah 

pemakaian teknik analisis cocok dipergunakan untuk data penelitian ini.  Dalam 
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penelitian ini uji normalitas dilakukan pada tes kemampuan awal dengan 

analisis statistic non  parametric menggunakan metode one-sample 

kolmogorov-smirnov test dengan SPSS 19.0 for windows. 

Jika dalam hipotesis penelitian : 

1) H0 = data tidak terdistribusi secara normal, dan 

2) H1 = data terdistribusi secara normal.   

Berdasarkan pada besarnya probabilitas atau nilai Asymp.Sig (2-tailed) 

sehingga nilai α yang digunakan adalah 0,025 dengan demikian kriteria ujinya 

sebagai berikut, 

1. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,025 maka H0 diterima. 

2. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,025 maka H0 ditolak.  

Berdasarkan hasil output statistik diketahui dalam tabel One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test, nilai Asymp.Sig (2-tailed) untuk data tes  awal  kelas 

eksperimen = 0, 073 dan kelas pembanding = 0,415 Karena semua variabel 

mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari α (0,025) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel terdistribusi secara normal.  

 

3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini 

homogen/tidak. Uji homogenitas dilakukan untuk menguji data sikap siswa 
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sebelum diberikan pembelajaran dengan menggunakan uji analisis one way 

Anova dengan SPSS 19 .  Analisis varian ini digunakan untuk menentukan dua 

rata-rata atau lebih kelompok yang berbeda secara nyata yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol/pembanding, dengan kriteria perhitungan uji statistik sebagai 

berikut. 

Ho = Kedua kelompok memiliki varian yang homogen. 

H1 = Kedua kelompok memiliki varian yang tidak homogen.  

Kriteria pengambilan keputusan : 

1) jika probabilitas (sig) > 0,05 maka Ho diterima, dan 

2) jika Probabilitas (sig) < 0,05 maka Ho ditolak. 

Mengacu pada hasil uji statistik yang dilakukan dengan bantuan SPSS 19  

berdasarkan Test of Homogeneity of Variances untuk kelas ekperimen 

menunjukkan nilai Levene Test adalah 0,913 dengan nilai signifikansi 0,347 > α 

(0,05), maka H0 diterima atau kedua kelompok memiliki varian yang homogen. 

Dan untuk kelas pembanding menunjukkan nilai Levene Test adalah 0,000 

dengan nilai signifikansi 0,991 > α (0,05), maka H0 diterima atau kedua 

kelompok memiliki varian yang homogen 

3.9.3 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Tes Kelas GI dan Kelas STAD 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Uji 
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kesamaan dua rata-rata dalam penelitian ini menggunakan rumus t-test dua 

sampel tidak berhubungan (independent samplet t-test) dengan SPSS 19. 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah 

1) H0 = kedua varian adalah sama, dan 

2) H1 = kedua varian adalah berbeda.  

Kriteria pengambilan keputusan : 

1) jika probabilitas (sig) > 0,05 maka Ho diterima, dan 

2) jika Probabilitas (sig) < 0,05 maka Ho ditolak. 

Mendasarkan pada hasil uji statistik t-test yang dilakukan diperoleh nilai rata-

rata untuk kelas eksperimen 82,30 standar deviasi 9,84 dan untuk kelas 

pembanding diperoleh nilai rata-rata 69,42 dengan standar deviasi 10,28. Nilai 

signifikansi berdasarkan levene’s test for equality of variance diasumsikan 

kedua varian sama) adalah 0,134.  Karena untuk kelas ekperimen nilai sig > 0,05 

atau 0,134 > 0,05 dan untuk kelas pembanding nilai sig > 0,05 atau 0,650 > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa kedua varian memiliki kemampuan yang sama 

sebelum diberikan model pembelajaran kooperatif tipe GI untuk kelas 

eksperimen dan tipe STAD untuk kelas pembanding. 
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3.10 Hipotesis Statistik 

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini digunakan statistik analisis 

varian (ANAVA) disain faktorial dan statistik uji beda rata-rata (mean). Untuk 

hipotesis 1 sampai 4 digunakan statistik analisis varian (ANAVA) dengan 

kriteria uji hipotesis sebagai berikut. 

Jika nilai sig < α (0,05) maka H0 diterima dan apabila nilai sig > α (0,05) maka 

H0 ditolak. 

Hipotesis 1: 

Ho menyatakan: Hb Model 1 = Hb Model 2 

H1 menyatakan: Hb Model 1 ≠ Hb Model 2 

Keterangan: 
Hb Model 1 merupakan hasil belajar model GI  dan Hb Model 2 merupakan 
hasil belajar dengan tipe STAD. 

 
 

Hipotesis 2: 

Ho menyatakan: Hb GI = Hb STAD 

H1 menyatakan: Hb GI ≠ Hb STAD 

Keterangan: 
Hb STAD merupakan hasil belajar dengan model GI  dan Hb STAD dengan 
melihat sikap  positif. 
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Hipotesis 3: 

Ho menyatakan: Hb KA T = Hb KA S = Hb KA R 

H1 menyatakan: Hb KA T ≠ Hb KA S ≠ Hb KA R 

Keterangan: 
Hb KA T merupakan hasil belajar dengan model GI  dan Hb STAD dengan 
melihat sikap negatif. 
 
 
Hipotesis 4: 

Ho menyatakan: Mt - KS 

Ho menyatakan: Mt * KS 

Keterangan: 
Tanda – menunjukkan tidak ada interaksi; tanda * menunjukkan ada interaksi; Mt 
menunjukkan model pembelajaran GI dan STAD; dan KS  menunjukkan pada 
Sikap. 

 


