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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Metode  

eksperimen merupakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan sebab- akibat 

antara satu variabel dengan variabel lainnya. Metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2012). Tetapi, metode 

eksperimen tidak hanya digunakan untuk menjelaskan sebab-akibat antara satu 

dan lain variabel, tetapi juga untuk menjelaskan dan memprediksi gerak atau arah 

kecenderungan satu variabel di masa depan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode eksperimen quasi. Metode eksperimen quasi adalah metode 

yang hanya satu yang diberi perlakuan yaitu kelompok eksperimen saja. 

Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menyelidiki ada tidaknya pengaruh dan 

hubungan sebab akibat suatu model pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok 

eksperimen yang telah ditentukan. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dalam penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini. Populasi merupakan semua individu yang 

menjadi sumber pengambilan sampel (Mardalis, 2008:53). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Terusan Nunyai 

Tahun Pelajaran 2013-2014.  

Tabel 1. Data populasi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Terusan Nunyai Tahun 

Pelajaran 2013-2014 

 

No. Kelas Siswa Jumlah 

L P 

1 VII A 15 21 36 

2 VII B 14 22 36 

3 VII C 15 16 31 

4 VII D 15 17 32 

5 VII E 14 17 31 

Jumlah 78 88 166 

Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Terusan Nunyai 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012:118). Karena populasi dalam penelitian ini masih 

sangat luas, dan peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya, 

maka peneliti menggunakan sampel dalam penelitian ini yang diambil dari 

populasi. Maka, dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling 
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purposive. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). 

Menurut pendapat Masri S, dan Sofian E, purposive sampling adalah: 

Cara pengambilan sampel yang memilih sub grup dari populasi 

sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih mempunyai sifat-sifat 

yang sesuai dengan populasi. Jadi dalam hal ini kita terlebih dahulu 

mengetahui sifat-sifat populasi tersebut, dan sampel yang akan ditarik 

diusahakan mempunyai sifat-sifat seperti populasi tersebut. Hal ini berarti 

bahwa purposive sampling tidak akan dilakukan dari populasi yang 

belum kita kenal sifat-sifatnya, atau yang harus dikenal terlebih dahulu 

(Masri S, dan Sofian E, 1999: 169). 

 

 

Kemudian Suharsimi Arikunto, menjelaskan tentang purposive sampling 

sebagai berikut: 

Purposive sampling (sampling bertujuan) dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah, 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Syarat-syarat yang harus 

dipenuhi yaitu sebagai berikut: 

1. Pengambilan sampel harus didasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek 

yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada 

populasi. 

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam 

studi pendahuluan (Suharsimi Arikunto, 1987: 102). 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, purposive sampling adalah 

metode pemilihan sampel dengan cara memilih sub grup dari populasi 

sehingga sampel yang dipilih memiliki sifat-sifat  yang  sesuai dengan 

populasi.   

Sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan dari guru 

pengajar pelajaran sejarah yang mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam 
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menerima pelajaran rata-rata sama. Sampel pada penelitian ini adalah kelas 

VII A dan VII B. 

Kelas VII A merupakan sampel untuk kelas eksperimen yang belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Script, karena model 

pembelajaran ini baik digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan 

ide-ide atau gagasan baru (dalam pemecahan suatu permasalahan), daya 

berfikir kritis serta mengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan 

hal-hal baru  yang diyakininya benar. Model pembelajaran ini  mengajarkan 

siswa untuk percaya kepada guru dan lebih percaya lagi pada kemampuan 

sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari 

siswa lain. 

Kelas VII B merupakan sampel untuk kelas kontrol yang belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Think Pair And Share, karena Think Pair 

And Share ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dan meningkatkan 

banyaknya informasi yamg diingat siswa (Gunter, Ester dan Schwab,1999 

dalam Susilo,2005), dengan Think Pair And Share siswa belajar dari satu 

sama lain dan berupaya bertukar ide dalam konteks yang tidak mendebarkan 

hati sebelum mengemukakan idenya ke dalam kelompok yang lebih besar. 

Rasa percaya diri siswa meningkat dan semua siswa mempunyai kesempatan 

berpartisipasi di kelas karena sudah memikirkan jawaban atas pertanyaan 

guru, tidak seperti biasanya hanya siswa siswa tertentu saja yang menjawab. 
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Tabel 2 Data Sampel SMP Negeri I Terusan Nunyai 

No. Kelas Siswa Jumlah Ket 

L P   

1 VII A 15 21 36 Kelas eksperimen 

2 VII B 14 22 36 Kelas Kontrol 

Jumlah 34 38 72  

 Sumber :Tata Usaha SMP Negeri I Terusan Nunyai 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya Metodelogi Penelitian, yang 

dimaksud dengan variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau 

gejala yang diteliti (Sumadi Suryabrata, 2000 : 72). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Cooperative Script, sedangkan 

variabel terikatnya adalah prestasi belajar. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Observasi 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah  melalui Observasi. 

Pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010:203). Observasi langsung 

dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa, 
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sehingga observer berada bersama objek yang di selidiki (Hadari Nawawi, 

1987:100). Penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data prestasi siswa secara langsung terhadap objek yang akan di 

teliti.  

2. Tes 

Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Ridwan, 

2003: 57) 

Penelitian ini menggunakan tes hasil belajar yang akan ditempatkan sebagai 

variabel terikat yang mengukur prestasi siswa sebagai hasil dari proses 

belajar. Tes yang diberikan adalah berupa soal tertulis berbentuk objektif 

dengan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. 

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan  tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen, jadi alat ukur dikatakan valid  apabila  mampu  

mengukur  apa  yang  hendak  diukur  secara tepat sehingga  sesuai  kriteria  

tujuan belajar (Arikunto, 2001:144). Validitas juga merupakan alat penilaian 

yang harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur (Oemar Hamalik, 

2005:157). 



27 
 

Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Penelitian ini menggunakan pengujian validitas 

konstra (Construct Validity). 

Dalam penelitian ini tes disesuaikan dengan materi sejarah yang akan 

diajarkan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dirumuskan sehingga 

taraf validitas suatu isi tes dinyatakan dalam suatu koefisien validitas tes – 

1,00 sampai dengan 1,00. koefisien validitas dapat dihitung dengan 

menggunakan teknik korelasi product momen. 

rh = 

     2222  

  





YYnXXn

YXXYn
     ( Sugiyono, 2008 : 255 ). 

keterangan : 

rh   : koefisien korelasi 

∑ X  : jumlah skor per item 

∑ Y : jumlah seluruh skor ( skor total ) 

n     : jumlah respoden dalam uji instrumen 

Untuk memberikan interprestasi mengenai besarnya koefisien korelasi, 

peneliti berpedoman  tabel nilai-nilai r product momen. 

2. Reliabilitas Instrumen 
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Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes dapat diteskan pada objek yang sama 

untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya melihat kesejajaran hasil 

(Suharsimi Arikunto, 2011:86).  

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur objek yang sama dan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2008:267 ). Menghitung nilai reliabilitas menggunakan rumus Alfa 

Cronboch sebagai berikut : 

1. Menghitung varian setiap item, dengan rumus : 
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        ( Sugiyono, 2005 : 282 ) 

 Keterangan : 

 
2

is   =  Varian skor setiap item 

  2 ix  = Jumlah kuadrat item Xi 

 N  = jumlah respoden dalam uji instrumen 

2. Menjumlahkan varian seluruh item : 

22

3

2

2

2

1

2
..... Ni SSSss   ( Sugiyono, 2005 : 282 ) 

 Keterangan : 

  
2

is  = jumlah varian 
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 Si
2  

= varian ke-1 

 Sn
2
  = varian ke-n 

3.  Menghitung varian total, dengan rumus : 
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      ( Sugiyono, 2005 : 282 ) 

Keterangan : 

2

ts   =  Varian skor setiap item 

 
2

tx  = jumlah dari kuadrat setiap total skor 

  2 tx  = Jumlah seluruh skor kemudian dikuadratkan 

 N  = jumlah respoden dalam uji instrumen 

4. menghitung nilai reliabilitas menggunakan rumus Alfa Cronbach sebagai 

berikut : 
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r               ( Sugiyono, 2005 : 282 ) 

Keterangan : 

11r  : nilai reliable  


2

is : jumlah varian skor setiap item 
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St
2
 : varian total 

K : jumlah item 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu dengan 

mengidentifikasikan data, menyelesaikan dan selanjutnya dilakukan klasifikasi 

data kemudian menyusun data.  

a). Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

akan dianalisis normal atau tidak, katena uji t baru dapat digunakan apabila 

data tersebut terdistribusi normal. 

Langkah-langkah yang digunakan untuk uji t adalah : 

a) Rentang ( Rank ) = data terbesar – data terkecil 

b) Banyak kelas interval = 1 + 3,3 log n 

c) Panjang kelas interval ( P ) = 
sbanyakkela

gren tan
 

d) Mencari rata-rata dari masing-masing kelompok data yang dirumuskan 





1

11.

F

Xf
x     ( Sudjana, 2002:70 ) 

Keterangan : 

 x = rata-rata 
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 x1 = tanda kelas interval 

 f1 = frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas interval 

e) Modus  
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2

bb

b
pbM o    ( Sudjana, 2002 : 77 ) 

Keterangan : 

oM  = modus 

b = atas bawah kelas modal 

p = panjang kelas 

b1 = frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan  

               tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modal 

b2 = frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan  

               tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modal 

f) Simpangan baku / Standar deviasi : 

 
 1

.
2

1.1

2

112







nn

xfxfn
S    ( Sudjana, 2002 : 95 ) 

Keterangan : 

S
2
 = simpangan baku / standar deviasi 
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x1 = tanda kelas interval 

f1 = frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas interval 

n = banyak data 

g) Menguji kenormalitasan data dengan rumus kemiringan yaitu rumus Karl 

Pearson dalam bentuk koefisien pearson 

s

Mx
K o
  

 Keterangan : 

 K  : kemiringan 

 x : rata-rata 

 Mo : Modus 

 S : simpangan baku  

 Data normal jika K terletak antara -1 sampai +1 (-1<k<1)              

b). Uji Homogenitas  

Uji homogenitas data dilakukan untuk membuktikan bahwa sampel yang 

diambil berasal dari populasi yang sama. Uji ini menggunakan rumus : 

2
2

2

1

S

S
F                                            (sugiyono,2008 : 175) 
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Keterangan : 

F  = uji homogenitas 

S1
2
 = varian terbesar 

S2
2
 = varian terkecil 

Dalam sampel penelitian ini digunakan taraf nyata (α) = 0,05 dan dk= k-1 dan 

peluang ( 1-α ) kedua sampel dapat dikatakan berasal dari populasi yang 

homogen apabila  x
2

hitung < x
2
tabel. 

                                                                                                                                                                                                        

G. Pengujian Hipotesis 

Teknik pengujian hipotesis merupakan suatu cara untuk menentukan apakah 

hipotesis yang telah dirumuskan dapat diterima atau tidak. Teknik pengujian 

hipotesis ini menggunakan statistik. Berikut ini langkah-langkah pengujian 

hipotesis : 
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Keterangan : 
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S1 = varian kelompok eksperimen 

S2 = varian kelompok kontrol 

S = standar deviasi 

N1 = jumlah siswa pada kelompok eksperimen 

N2 = jumlah siswa pada kelompok kontrol 

S
2
 = varian total 

 

Jika th > tt maka Ha diterima, jika th ≤ tt maka Ho diterima, dengan derajat 

kebebasan (N1 + N2 – 2 ). 
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