
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

komparatif dengan pendekatan eksparimen. Penelitian dengan pendekatan 

eksparimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan (Sugiyono, 2012:107). Metode eksperimen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu (quasi experimental 

design). Quasi eksperimental design merupakan pengembangan dari true 

experimental design yang sulit dilaksanakan (Sugiyono, 2012: 114). 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

desain faktorial. Menurut Sugiyono (2008: 113) desain faktorial 

merupakan modifikasi dari desain true experimental (eksperimen yang 

betul-betul), yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel 

moderator yang mempengaruhi perlakuan (variable independent) 

terhadap hasil (variable dependent). Desain faktorial memiliki tingkat 

kerumitan yang berbeda-beda. Desain faktorial penelitian ini adalah yang 

paling sederhana yaitu 2 kali 2 (2x2). Dalam desain ini variabel yang 

belum di manipulasi (model pembelajaran tipe Concept Mapping dan 
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Make a Match) yang disebut variabel eksperimental (X1), sedang variabel 

bebas yang kedua disebut variabel kontrol (X2), dan variabel ketiga 

disebut variabel moderator yaitu bentuk soal, yang dibagi menjadi dua 

bentuk (esai dan pilihan ganda). 

Gambar 2. Desain penelitian 

 

Model  

Pembelajaran 

 

 

Bentuk Soal 

Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Concept 

Mapping 

Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Make a 
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^ 

 

Pilihan Ganda 

Hasil Belajar Ekonomi      >     Hasil Belajar Ekonomi 

 

                v                                                 ^ 

 

Hasil Belajar Ekonomi       <    Hasil Belajar Ekonomi 

 

Berdasarkan Gambar 2 di atas, desain penelitian memberikan keterangan 

sebagai berikut : 

a. model pembelajaran terdiri dari dua yaitu concept mapping dan make 

a match, dimana dengan menggunakan model pembelajaran CM akan 

memberikan hasil belajar yang berbeda dari model MaM. 

b. bentuk soal yang terdiri dari dua jenis yaitu esai dan pilihan ganda 

akan memberikan hasil belajar yang berbeda juga. 

c. dengan menggunakan dua model pembelajaran dan dua bentuk soal 

diharapkan akan menciptakan sebuah interaksi yang searah. 

d. pada model pembelajaran CM akan memberikan hasil belajar yang 

tinggi dari model pembelajaran MaM jika dites menggunakan soal 

esai. 
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e. pada model pembelajaran CM akan memberikan hasil belajar yang 

rendah dari model pembelajaran MaM jika dites menggunakan soal 

pilihan ganda. 

f. ketika siswa yang dites dengan soal esai hasil belajarnya lebih tinggi 

dibandingkan jika dites soal pilihan ganda pada pembelajaran CM. 

g. ketika siswa yang dites dengan soal esai hasil belajarnya lebih rendah 

dibandingkan jika dites soal pilihan ganda pada pembelajaran MaM. 

 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dijalankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui 

jumlah kelas yang akan dijadikan sebagai populasi kemudian 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian. 

b. Menetapkan sampel dalam penelitian yang dilakukan dengan cara 

teknik cluster random sampling. 

c. Pertemuan pada kelas eksperimen maupun kelas pembanding sama  

yaitu 6 kali pertemuan. 

d. Melaksanakan model pembelajaran kooperatif Concept Mapping 

Langkah-langkah dalam penerapan sebagai berikut : 

1) mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi 

sejumlah konsep. 

2) mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang 

menunjang ide utama. 

3) menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut. 

4) mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang 

secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide 

utama. 

5) berpikir bersama untuk memahami secara menyeluruh materi 

yang dipelajari. (Dahar, 1996: 154) 
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e. Melaksanakan model pembelajaran kooperatif Make a Match. 

Langkah-langkah dalam penerapan sebagai berikut : 

1) guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep 

atau topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal 

dan bagian lainnya kartu jawaban. 

2) setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan 

soal/jawaban. 

3) tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

4) setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya.  

5) setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas 

waktu diberi poin, dan membentuk kelompok kecil sesuai topik. 

6) jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu 

temannya (tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) 

akan mendapatkan hukuman, yang telah disepakati bersama. 

7) setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat 

kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

8) siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang 

memegang kartu yang cocok. 

9) guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap 

materi pelajaran. (Komalasari, 2010: 85). 

 

f. Melakukan tes akhir pada kedua kelompok subjek untuk mengetahui 

tingkat kondisi subjek yang berkenaan dengan variabel dependen, 

dengan menggunakan dua bentuk tes tertulis (esai dan pilihan ganda). 

g. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 117). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X yang terdiri dari empat kelas, 

yaitu kelas XA, XB, XC, dan XD semester genap MA Ma’arif 9 Kotagajah 

Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 116 siswa. 
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Tabel 2. Data Jumlah Siswa Kelas X MA Ma’arif 9 Kotagajah  

   Tahun Ajaran 2013/2014 

 

No Kelas Jumlah siswa yang menjadi populasi 

1 X A 29 

2 X B 29 

3 X C 29 

4 X D 29 

Jumlah               116 siswa 

 Sumber: MA Ma’arif 9 Kotagajah Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi sebanyak 4 kelas, yaitu 

XA, XB, XC, dan XD. Hasil teknik cluster random sampling diperoleh 

kelas XA dan XC sebagai sampel, kemudian kedua kelas tersebut diundi 

untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas pembanding. Hasil undian 

diperoleh kelas XA sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya 

menggunakan concept mapping, dan kelas XC sebagai kelas pembanding 

yang pembelajarannya menggunakan make a match. Kelas XA dan XC 

merupakan kelas yang mempunyai rata-rata kemampuan akademis yang 

relatif sama karena dalam pendistribusian siswa tidak dikelompokkan ke 

dalam kelas unggulan, atau tidak ada perbedaan antara kelas yang satu 

dengan kelas yang lain walaupun dengan kelas yang bukan termasuk ke 

dalam kelas sampel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 58 siswa 

yang terdapat ke dalam 2 kelas yaitu kelas XA sebanyak 29 siswa dan 

kelas XC
 
sebanyak 29 siswa. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 60). Variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah dua variabel independent (bebas), yaitu model 

pembelajaran tipe Concept Mapping (X1) dan model pembelajaran tipe Make 

a Match (X2), variabel dependent (terikat) yaitu hasil belajar (Y), sedangkan 

variable moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau 

memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan terikat. Diduga bentuk 

soal mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara model 

pembelajaran dengan hasil belajar ekonomi yaitu melalui model pembelajaran 

concept mapping dan make a match. 

 

D. Definisi Konseptual Variabel 

Guna memudahkan dalam pengumpulan data dan tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam mendefinisikan objek penelitian, maka variabel yang 

akan diuji dalam penelitian ini perlu dioperasionalkan. Definisi konseptual 

variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Hasil belajar menurut Nana Sudjana (2009:3) adalah sebuah perubahan 

dari tingkah laku, sifat maupun pengetahuan. Bukti bahwa seseorang 

telah mengalami belajar adalah dengan perubahan tingkah laku yang 

dialami oleh orang tersebut, misalnya dari pengetahuan yang tadinya 

belum tahu menjadi tahu dan yang belum bisa menjadi bisa, dalam hal ini 

dapat diukur melalui tes hasil belajar. 
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2. Tes menurut Arikunto (2009:53) adalah suatu alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui sesutau dalam suasana, dengan cara dan 

aturan yang sudah ditentukan. Pengukuran bersifat kuantitatif sedangkan 

penilaian bersifat kualitatif. Pengukuran dalam bidang pendidikan erat 

kaitannya dengan tes.  

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional ini digunakan untuk memberikan arti atau menjelaskan 

secara spesifik kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan 

untuk mengukur konstrak variabel. Definisi operasional sebagai berikut. 

1. Hasil belajar ekonomi adalah hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti 

proses belajar dan tindak mengajar pada mata pelajaran ekonomi. Untuk 

mengetahui hasil belajar dapat diukur dengan tes hasil belajar. 

2. Tes adalah suatu sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari sebuah objek dalam rangka pengukuran dan penilaian. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pekerjaan atau 

tugas siswa dalam pembelajaran ekonomi, untuk mengetahui sejauh mana 

hasil penguasaan materi siswa dan pencapaian hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi. Dalam hal ini, tes yang digunakan adalah tes 

tertulis yaitu esai dan pilihan ganda. Bentuk tes esai adalah tes yang 

disusun dalam bentuk pertanyaan yang terstruktur dan bersifat pembahasan 

atau uraian kata-kata. Bentuk tes esai menuntut kemampuan siswa untuk 

dapat mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-

pengertian yang telah dimiliki.  
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Soal pilihan ganda merupakan bentuk soal yang jawabannya dapat dipilih 

dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disedikan. Secara umum, 

setiap soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal (stem) dan pilihan jawaban 

(option). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh 

(distractor). Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. 

Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan 

seseorang terkecoh untuk memilihnya apabila tidak menguasai 

bahannya/materi pelajarannya dengan baik. 

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator 
Pengukuran 

Variabel 
Skala 

Hasil belajar 

ekonomi 

Hasil yang diperoleh 

siswa setelah 

menempuh proses 

belajar dalam bentuk 

angka atau skor yang 

diperoleh setelah 

mengikuti tes. 

Hasil tes 

formatif 

ekonomi 

Tingkat 

besarnya 

hasil tes 

formatif 

mata 

pelajaran 

ekonomi 

Interval 

 

Model 

pembelajaran 

Concept 

Mapping 

 

Model pembelajaran 

concept mapping 

memberikan 

kesempatan siswa 

untuk saling 

bekerjasama dalam 

kelompok kecil yang 

tiap anggotanya harus 

saling bekerjasama dan 

mampu memahami 

konsep materi, serta 

dapat menyampaikan 

materi secara 

terstruktur. 

 

Hasil tes 

formatif 

dengan 

menggunakan 

pembelajaran 

concept 

mapping  

 

Bentuk soal 

esai dan 

pilihan 

ganda 

 

 

 

Model 

pembelajaran 

make a match 

 

Make a match adalah 

model pembelajaran 

yang dilaksanakan 

dengan mencari 

pasangan antara sebuah 

 

Hasil tes 

formatif 

menggunakan 

pembelajaran 

make a match  

 

Bentuk soal 

esai dan 

pilihan 

ganda 

 

 



 

72 
 

Variabel Konsep Variabel Indikator 
Pengukuran 

Variabel 
Skala 

pernyataan atau 

pertanyaan dengan 

jawaban, yang terdiri 

dari 2 -3 orang dan 

membahasnya dalam 

pleno kecil di kelas 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Observasi 

Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan lingkungan belajar 

siswa di sekolah, metode ini akan membantu peneliti belajar tentang 

perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Peneliti melakukan observasi 

dengan cara mengadakan pengamatan langsung tentang kegiatan proses 

belajar dan pembelajaran di MA Ma’arif 9 Kotagajah Lampung Tengah. 

Indikator dalam pelaksanaan observasi di sekolah adalah sebagai berikut. 

a. Melihat dan mengamati kondisi sekolah secara langsung, misalnya  

ketersedian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, seperti 

gedung, lapangan, laboratorium, tempat ibadah, gedung kegiatan 

siswa, parkir, kantin. 

b. Melihat dan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan di 

dalam kelas, seperti penggunaan model pembelajaran, keaktifan 

siswa dalam proses KBM, media yang digunakan, bentuk tes yang 

digunakan (pilihan ganda, tugas, LKS). 

 

Tabel 3. (Lanjutan) 
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2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2012 : 329). Metode ini dilakukan untuk 

mendapatkan data mengenai sekolah dan data siswa terutama data 

tentang hasil belajar. 

 

3. Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya 

mengevaluasi hasil proses. Tes merupakan cara yang digunakan atau 

prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian 

dibidang pendidikan. Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data hasil 

belajar ekonomi siswa dengan menggunakan alat evaluasi esai dan 

pilihan ganda. Tes esai (uraian) memiliki kriteria penilaian benar skornya 

10 dan kurang tepat 2 jika salah 0, soal nomor 9 (skor 15) dan soal nomor 

10 (skor 5), sehingga total skor maksimal 100. Sedangkan bentuk soal 

pilihan ganda setiap butir soal yang terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu A, 

B, C, D, E. Jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0, 

total nilai jawaban benar skor maksimal 100. 

 

G. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat penelitian yang digunakan oleh peneliti 

untuk memngumpulkan data yang diperlukan agar dalam pekerjaannya akan 

lebih mudah dan hasilnya akan lebih baik. Instrumen tes dilakukan pada akhir 

sesudah diberi perlakuan bertujuan untuk mengetahui hasil belajar ekonomi. 
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Sebelum tes diberikan kepada siswa, maka terlebih dahulu akan diadakan uji 

coba instrumen untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

dan daya beda soal. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan 

keaslian suatu instrument (Arikunto, 2009 : 160). Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila mempunyai validitas tinggi. Namun sebaliknya 

instrument yang kurang valid memiliki validitas rendah.  

Untuk menguji validitas instumen digunakan rumus koefisien korelasi 

biserial: 

  𝛶𝑝𝑏𝑖 =
t

tp

SD

MM 

q

p
 

 

Keterangan : 

𝛾pbi  = koefisien korelasi biserial 

Mp    = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang  

   dicari  validitasnya 

Mt = rerata skor total 

St = standar deviasi dari skor total 

P = proporsi siswa yang menjawab benar 

    (𝑝 =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
)    

q      = proporsi siswa yang menjawab salah (𝑞 = 1 − 𝑝) 

   (Arikunto , 2009: 79) 

 

Kritetia yang ditentukan dalam pengujian adalah jika harga rhitung  rtabel 

dengan 𝛼=0,05 maka alat ukur tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya 

apabila rhitung   rtabel maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. 

 

Hasil perhitungan uji validitas soal post terdapat pada lampiran 11. Dalam 

perhitungan hasil post-test pilihan ganda dari 35 item soal terdapat 4 item 

.................................  (1) 
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soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 4, 24 dan 29. Hasil 

perhitungan uji validitas soal post-test esai terdapat pada lampiran 15. 

Perhitungan hasil uji validitas soal post-test esai dengan menggunakan 

bantuan program aplikasi komputer yaitu AnatesV4 dari 15 item soal 

terdapat 3 item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 7, 9, dan 14. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu tes dapat dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat memberi hasil 

yang tetap. Reabilitas adalah ketepatan suatu tes apabila diteskan kepada 

subyek yang sama. Penelitian ini menggunakan rumus KR-21 dari Kuder 

dan Richardson untuk menguji tingkat reliabilitas soal pilihan ganda, 

yaitu: 

r11 = 











 










 ))((

)(
1

1
2

tSn

MtnMt

n

n

  

 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas internal seluruh instrumen 

n  = jumlah item dalam instrumen 

Mt  = means skor total 

St
2
  = varians total 

(Arikunto, 2009: 103)  

 

Sedangkan untuk reliabilitas bentuk soal esai peneliti menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. 

Teknik penghitungan reliabilitas dengan koefisien alpha sebagai berikut: 

  r 11  = 
  
























2

2

1
1

t
k

k





 
Keterangan:

 r 11   = Reliabilitas instrumen 

k   = Banyaknya soal 
2

 b  = Jumlah varians butir 
2

t   = Varians total  (Arikunto, 2009: 109) 

.......................................  (2) 

.......................................  (3) 
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Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut : 

Tabel 4. Tingkatan Besarnya Reliabilitas 

Antara 0,800 sampai 1,000 

Antara 0,600 sampai 0,799 

Antara 0,400 sampai 0,599 

Antara 0,200 sampai 0,399 

Antara 0,000 sampai 0,199 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat rendah 

(Arikunto, 2009: 276) 

 

Hasil perhitungan uji korelasi reliabilitas soal post-test pilihan ganda 

adalah 0,859 sehingga sesuai dengan kriteria korelasi reliabilitas soal post-

test memiliki reliabilitas sangat tinggi. Hasil perhitungan uji korelasi 

reliabilitas soal post-test esai dengan menggunakan bantuan program 

aplikasi komputer yaitu AnatesV4 adalah 0,710 sehingga sesuai dengan 

kriteria korelasi reliabilitas soal post-test memiliki reliabilitas tinggi. 

Perhitungan uji reliabilitas soal post-test dapat dilihat pada lampiran 12 

dan 15. 

 

3. Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal 

disebut indeks kesukaran (difficulty index). Untuk menguji taraf kesukaran 

soal tes yang digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus : 

P = 
JS

B
 

Keterangan : 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes 

 

 

..........................................  (4) 



 

77 
 

Menurut Arikunto (2009: 210) klasifikasi kesukaran : 

- Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

- Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

- Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 

 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran pada soal post-test pilihan ganda yaitu 

dari 35 item soal mulai item soal nomor 1 sampai item soal nomor 35 

memiliki tingkat kesukaran sedang. Untuk hasil perhitungan tingkat 

kesukaran pada post-test esai dengan menggunakan bantuan program 

aplikasi komputer yaitu AnatesV4 dari 15 item soal adalah 5 item soal 

(1,4,5,6, dan 15) memiliki tingkat kesukaran mudah, 9 item soal 

(2,3,7,8,9,10,11,13, dan 14) memiliki tingkat kesukaran sedang. Dan 1 

item soal (12) memiliki tingkat kesukaran sangat tinggi. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 13 dan 18.  

 

4. Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berintelegensi tinggi) dengan siswa yang kurang 

pandai (berinteligensi rendah). Untuk mencari daya beda soal digunakan 

rumus : 

D = 
B

B

A

A

J

B

J

B
PA – PB 

Keterangan: 

D  = daya beda soal 

J  = jumlah peserta tes 

JA  = banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu  

   benar 

...........................................  (5) 
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PA  = 
A

A

J

B
 = proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB  = 
B

B

J

B
 = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Klasifikasi daya beda munurut Arikunto (2009: 218) yaitu: 

D = 0,00 ― 0,20 = jelek (poor) 

D = 0,20 ― 0,40 = cukup (satisfactory) 

D = 0,40 ― 0,70 = baik (good) 

D = 0,70 ― 1,00 = baik sekali (excellent) 

D = negatif         = semuanya tidak baik, semua butir soal yang  

   mempunyai nilainya negatif sebaiknya dibuang saja. 

 

Hasil perhitungan daya beda soal post-test pilihan ganda dari 35 item soal 

terdapat 3 item soal (8, 24, dan 29) memiliki daya beda jelek, 5 item soal 

(4,5,11,13,dan 31) memiliki daya beda cukup, 26 item soal 

(1,2,,3,4,6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,32,33,34, 

dan 35) memiliki daya beda baik. Hasil perhitungan daya beda post-test 

esai dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu AnatesV4. 

Perhitungan daya beda untuk kedua soal post-test dapat dilihat pada 

lampiran 14 dan 17. Soal yang tergolong daya beda jelek pada post-test ini 

adalah item soal yang tidak valid sehingga tidak direvisi dan didrop.  

 

H. Uji Persyaratan Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok yang 

dijadikan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan uji Liliefors. Rumusnya yaitu : 

Lo = F (Zi) – S (Zi)   .......................................................  (6) 
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......................................  (7) 

Keterangan : 

Lo  = harga mutlak terbesar 

F (Zi) = peluang angka baku 

S (Zi) = proporsi angka baku 

 (Sudjana, 2005: 466 – 467) 

Kriteria pengujiannya adalah jika Lhitung < Ltabel dengan taraf signifikansi 

0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula 

sebaliknya. Untuk pengujian normalitas, peneliti menggunakan bantuan 

program aplikasi komputer yaitu SPSS 16.0. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah uji dengan menggunakan rumus uji F. 

Adapun rumusnya (Sugiyono, 2005) adalah : 

𝐹 =
Varian  terbesar

Varian  terkecil
 

Hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga Fhitung ≤ Ftabel maka data 

sampel akan homogen, dan apabila Fhitung > Ftabel data tidak homogen, 

dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk (n1 – 1 ; n2 – 1). Untuk pengujian 

homogenitas, peneliti menggunakan bantuan program aplikasi komputer 

yaitu SPSS 16.0. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. T-test Dua Sampel Independen 

Berdasarkan penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel 

independen  digunakan rumus t-test. Terdapat beberapa  rumus t-test 
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.......................  (8) 

.....................  (9) 

yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel 

independen yakni rumus separated varian dan polled varian. 

   (separated varian)  

   

















2121

2

22

2

11

21

1111

nnnn

SnSn

XX
t    ( polled varian) 

 

Keterangan : 

1X
 = rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

2X = rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol 
2

1S  
= varian total kelompok 1 

2

2S  
= varian total kelompok 2 

1n   = banyaknya sampel kelompok 1 

2n  = banyaknya sampel kelompok 2 

 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu: 

1) Apakah ada dua rata- rata itu berasal dari dua sampel yang 

jumlahnya sama atau tidak. 

2) Apakah varian data dari dua sampel itu homogen atau tidak.  

 

Untuk menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian. 

Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini diberikan petunjuk 

untuk memilih rumus t-test. 

a. Bila jumlah anggota sampel 21 nn   dan varians homogen, maka 

dapat menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun 

polled varians untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk 

yang besarnya dk 221  nn . 

b. Bila 
1n tidak sama dengan 2n dan varians homogen dapat 

digunakan rumus t-test dengan polled varians, dengan dk =

221 nn . 

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX
t
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c. Bila 21 nn  varians tidak homogen, dapat digunakan rumus t-

test dengan polled varians maupun separated varians, dengan 

dk = 11 n  atau 12 n , jadi dk bukan 221  nn  

d. Bila 
1n tidak sama dengan 2n dan varians tidak homogen, dapat 

digunakan rumus t-test dengan separated varians, harga t 

sebagai pengganti harga t tabel hitung dariselisih harga t tabel 

dengan dk =  11 n dan dk = 12 n , dibagi dua kemudian 

ditambah dengan harga t terkecil. (Sugiyono, 2005: 134-135) 

 

 

2. Analisis Varians Dua Jalan 

Analisis varians atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang 

digunakan untuk menguji rerata nilai. Penelitian ini menggunakan Anava 

Dua Jalan. Analisis Varian Dua Jalan merupakan teknik analisis data 

penelitian dengan desain faktorial dua faktor (Arikunto, 2007: 424).  

Penelitian ini menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui 

perbedaan model pembelajaran, perbedaan bentuk soal dan untuk 

mengetahui apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan 

bentuk soal pada mata pelajaran ekonomi. 

Tabe1 5. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

 

 
Keterangan : 

JKT   = jumlah kuadrat total 
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JKA  = jumlah kuadrat variabel A 

JKB = jumlah kuadrat variabel B 

JK = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B  

JK(d) = jumlah kuadrat dalam 

MKA = mean kuadrat variabel A 

MKB = mean kuadrat variabel B 

MKAB  = mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B 

MK(d)  = mean kuadrat dalam 

FA    = harga Fo untuk variabel A 

FB    = harga Fo untuk variabel B 

FAB     = harga Fo untuk variabel interaksi antara variabel A dengan variabel 

B (Arikunto 2007: 409). 

 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuh 

pengujian hipotesis, yaitu: 

Rumusan hipotesis 1 

Ho : μ1  =  μ2 

Ha : μ1  ≠  μ2 

Ho : tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe concept mapping dan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

Ha : ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

concept mapping dan siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 
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Rumusan Hipotesis 2 

Ho : μ1  =  μ2 

Ha : μ1  ≠  μ2 

Ho : tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa 

yang menggunakan bentuk soal esai dengan siswa yang 

menggunakan bentuk soal pilihan ganda. 

Ha : ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi antara siswa yang 

menggunakan bentuk soal esai dengan siswa yang menggunakan 

bentuk soal pilihan ganda. 

 

Rumusan hipotesis 3 : 

Ho : μ1  =  μ2 

Ha : μ1  ≠  μ2 

Ho : tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan bentuk soal 

pada mata pelajaran ekonomi. 

Ha : ada interaksi antara model pembelajaran dengan bentuk soal pada 

mata pelajaran ekonomi. 

 

Rumusan hipotesis 4 

Ho : μ1 ≤   μ2 

Ha : μ1  >  μ2 

Ho : hasil belajar ekonomi antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe concept mapping 

lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match jika 

hasil belajarnya diukur menggunakan bentuk soal esai. 

Ha : hasil belajar ekonomi antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe concept mapping 
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lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match jika 

hasil belajarnya diukur menggunakan bentuk soal esai. 

 

Rumusan hipotesis 5 

Ho : μ1  ≥  μ2 

Ha : μ1  <  μ2 

Ho : hasil belajar ekonomi antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe concept mapping 

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe make a match jika hasil 

belajarnya diukur menggunakan bentuk soal pilihan ganda. 

Ha : hasil belajar ekonomi antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe concept mapping 

lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe make a match jika hasil 

belajarnya diukur menggunakan bentuk soal pilihan ganda. 

 

Rumusan hipotesis 6 

Ho : μ1  ≤  μ2 

Ha : μ1  >  μ2 

Ho: hasil belajar ekonomi yang menggunakan bentuk soal esai lebih 

rendah dibandingkan dengan hasil belajar ekonomi yang 

menggunakan bentuk soal pilihan ganda pada pembelajaran 

kooperatif tipe concept mapping. 

Ha: hasil belajar ekonomi yang menggunakan bentuk soal esai lebih 

tinggi dibandingkan dengan hasil belajar ekonomi yang 
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menggunakan bentuk soal pilihan ganda pada pembelajaran 

kooperatif tipe concept mapping. 

 

Rumusan hipotesis 7 

Ho : μ1  <  μ2 

Ha : μ1  ≥  μ2 

Ho: hasil belajar ekonomi yang menggunakan bentuk soal esai lebih 

rendah dibandingkan dengan hasil belajar ekonomi yang 

menggunakan bentuk soal pilihan ganda pada pembelajaran 

kooperatif tipe make a match. 

Ha: hasil belajar ekonomi yang menggunakan bentuk soal esai lebih 

tinggi dibandingkan dengan hasil belajar ekonomi yang 

menggunakan bentuk soal pilihan ganda pada pembelajaran 

kooperatif tipe make a match. 

 

Kriteria dalam pengujian hipotesis adalah: 

Tolak Ho  apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel 

Terima Ho apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel 

Hipotesis 1, 2 dan 3 diuji dengan menggunakan rumus analisis varian dua 

jalan. 

 Hipotesis 4, 5, 6 dan 7 diuji menggunakan rumus t-test dua sampel 

independen (separated varian). Dalam pengujian hipotesis kedua rumus 

tersebut peneliti menggunakan bantuan program komputer yaitu dengan 

SPSS 16.0. 


