
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian ilmiah seseorang peneliti memerlukan suatu cara atau 

metode yang diberikan untuk memecahkan masalah. Metodologi penelitian adalah 

suatu alat dan cara yang sistematis yang dimiliki dan ditempuh oleh seorang 

peneliti dalam usaha mengadakan penelitian agar tercapainya tujuan yang 

diantaranya adalah menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang paling dasar. 

Penelitian dalam bidang pendidikan adalah mendeskripsikan fenomena-fenomena 

kegiatan pendidikan, pembelajaran, implementasi kurikulum pada berbagai jenis 

jenjang satuan pendidikan (Nana Syaodih, 2011:72). Penelitian ini termasuk 

kedalam penelitian deskriptif tipe analisis kegiatan yang juga dijelaskan oleh 

Nana Syaodih, bahwa pada penelitian deskriptif analisis kegiatan lebih diarahkan 

kepada menganalisis kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu tugas-

tugas komponen pendidikan yang dalam hal ini yaitu guru dan peserta didik.   

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2013:117) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya diartikan sebagai orang saja, tetapi 

bisa juga objek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri I 

Kalirejo Lampung Tengah  pada tahun ajaran 2013/2014, seperti tampak pada 

tabel berikut ini 

Tabel 2. Anggota Populasi Siswa Kelas VIII SMP Negeri I Kalirejo 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2013/2014 

No. Kelas 
Jumlah Siswa 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. VIII A 16 16 32 

2. VIII B 15 17 32 

3. VIII C 13 19 32 

4. VIII D 18 14 32 

5. VIII E 15 17 32 

6. VIII F 14 18 32 

7 VIII G 16 16 32 

8 VIII H 21 11 32 

Jumlah 128 128 256 

 Sumber : Tata Usaha SMP Negeri I Kalirejo Lampung Tengah 

Dari tabel di atas, dapat diketahui yang menjadi populasi penelitian adalah 

siswa kelas VIII SMP Negeri I Kalirejo Lampung Tengah tahun ajaran 

2013/2014 yang terdistribusi dalam VIII kelas (VIII A,VIII B, VIII C, VIII D, 

VIII E, VIII F, VIII G, VIII H) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 

orang siswa yang terdiri dari 128 orang siswa laki-laki dan 128 orang siswa 

perempuan.  

2. Sampel 

Menurut   Sugiyono   (2013:118)   sampel   adalah   bagian   dari   jumlah  dan 
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karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 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. 

 

3. Teknik Pemilihan Sampel 

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

Random Sampling. Dalam teknik random sampling ini, menurut Sugiyono 

(2013:120) dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Oleh karena itu maka pemikiran peneliti adalah setiap subjek 

sama dan memiliki kemampuan yang hampir seimbang, yaitu siswa yang naik 

ke kelas VIII sama-sama memiliki tingkat kemampuan yang sama dan sama-

sama berasal dari kelas VIII SMP Negeri I Kalirejo Lampung Tengah. 

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan 

pengundian. Hasil undian yang terpilih tadi merupakan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah  

siswa kelas VIII H sebagai objek penelitian. 

Tabel 3. Anggota Sampel Penelitian Kelas VIII H 

No. Siswa Jumlah Siswa 

 
1. Laki-laki 21 

2. Perempuan  11 

Jumlah 32 

      Sumber : SMP Negeri I Kalirejo Lampung Tengah 

Dari tabel di atas, maka  sampel  pada  penelitian ini adalah siswa kelas VIII H 



36 

 

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan model Drills berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan hasil belajar.  

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2013:60), variable adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas 

dan variabel terikat, sebagai berikut : 

 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah model Drills berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sedangkan variabel terikat (Y) 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

Terpadu. Model pembelajaran ini akan diujicobakan kepada siswa kelas VIII 

SMP Negeri I Kalirejo Lampung Tengah. Sampel dalam penelitian ini terdiri 

dari satu kelas, yaitu kelas VIII H. Pada kelas VIII H dalam pembelajaran 

menggunakan model Drills berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK).  

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah suatu cara untuk menggambarkan dan 

mendiskripsikan variabel sedemikian rupa sehingga variabel tersebut bersifat 

spesifik dan terukur. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Model Drills berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
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Model Drills merupakan cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan 

soal yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sudah diberikan 

sebelumnya. Model ini menitikberatkan kepada latihan soal dengan 

membentuk keterampilan yang dimiliki peserta didik karena pemberian soal 

latihan yang berulang-ulang. Model Drills merupakan salah satu model 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), artinya dalam 

penerapannya model Drills dipadukan dengan penggunaan media berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu Komputer dan LCD 

(Liquid Crystal Display). 

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu pencapaian usaha belajar yang dilakukan 

siswa dalam aktivitas belajar yang menentukan tingkat keberhasilan 

pemahaman siswa. Hasil belajar siswa diukur berdasarkan ranah kognitif 

dengan mengekspresikan tahap-tahap kemampuang yang harus siswa kuasai, 

sehingga dapat menunjukkan kemampuan mengolah pikirannya. Hasil 

belajar ranah kognitif ini diperoleh setelah berakhirnya proses pembelajaran 

dengan mengikuti tes formatif.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Sutrisno Hadi (dalam Rusman, 2012:203) mengemukakan bahwa 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu suatu proses 

pengamatan dan ingatan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan 
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relevan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik observasi 

langsung. Observasi ini dilakukan selama penulis melakukan penelitian di 

SMP Negeri I Kalirejo Lampung Tengah. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara 

mencatat data yang sudah ada. Pada penelitian  dokumentasi dilakukan 

dengan cara mengambil data yang sudah ada, seperti data siswa kelas VIII 

SMP Negeri Kalirejo Lampung Tengah tahun Ajaran 2013/2014. 

c. Tes 

Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pilihan ganda yang 

berjumlah 20 soal dan tiap butir soal memiliki skor maksimal 1 untuk 

jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Tes dilakukan 

setelah pelaksanaan penlitian yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa.  

d. Kepustakaan 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan 

dengan penulisan dalam penelitian ini, seperti : teori-teori yang sesuai 

dengan materi yang dibutuhkan, konsep-konsep dalam penelitian, serta 

data-data yang diambil dari berbagai referensi. 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah sebagai alat pengumpul data harus betul-betul 

dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris 

sebagaimana adanya. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah 

varibel penelitian yang ditetapkan dalam penelitian. Instrumen penelitian yang 
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γpbi =
Mp − Mt
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γpbi  

Mp  

Mt  

St  

p 

q 

digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur hasil belajar 

siswa, yaitu melalui tes hasil belajar siswa pada pelajaran IPS, sesuai dengan 

materi yang telah ditentukan. Tes hasil belajar siswa berupa perangkat tes 

formatif tipe pilihan ganda yang diberikan kepada siswa pada akhir materi 

yang telah ditentukan untuk mengukur dan mengetahui hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS. 

 

F. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

a. Validitas 

Validitas menurut Sugiyono (2013:172) validitas menunjukkan kepada sejauh 

mana suatu alat mampu mengukur suatu yang seharusnya diukur. Instrument 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid.  

Cara untuk mengetahui validitas alat ukur dengan rumus korelasi biseral 

yaitu:  

 

  

Keterangan: 

   : Koefisien korelasi biseral 

: Rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang  

dicari validitasnya 

    : Rerata skor total 

    : Standar deviasi dari skor total 

    : Proporsi siswa yang menjawab benar                                          

    : Proporsi siswa yang menjawab salah 
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p =
Banyak siswa yang benar

jumlah seluruh siswa
 

q q = 1 − p 

p 

γpbi  ttabel  

γpbi  ttabel  

r11  

r11 =  
n

n − 1
  

s2 −  pq

s2
  

Mencari        atau proporsi siswa yang menjawab benar dengan rumus: 

 

 

Sedangkan untuk mencari        dengan rumus:   

(Arikunto, 2010:79) 

Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skol total) serta 

korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas 

yang tinggi pula. Maka dari itu hasil       perlu dibadingkan dengan      . 

Dengan tingkat kesalahan 5% apabila        lebih besar dari      , maka 

perbedaan itu signifikan sehingga instrument dinyatakan valid.  

Berdasarkan hasil uji coba validitas soal tes, maka dapat diketahui pada soal 

tes formatif dari 20 soal dinyatakan valid sehingga jumlah soal sebanyak 20 

soal (Lampiran 10). 

a. Reliabilitas 

Reliabilitas suatu alat pengukur adalah derajat keajegan alat tersebut dalam 

mengukur apa saja yang diukurnya. Suatu tes dapat dapat dikatakan 

mempunyai kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap. Adapun perhitungan taraf keajegan tes ini menggunakan rumus K-

R. 20 yaitu: 

 

 

Keterangan: 

     : Reliabilitas tes secara keseluruhan 

p    : Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
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 pq 

q      : Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

    : Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n     : banyaknya item 

S         : standar deviasi dari tes  

Setelah tingkat keajegan soal tes diperoleh, selanjutnya soal tes tersebut 

digunakan untuk mengambil data penelitian. Kategori besarnya reliabilitas 

ditunjukkan oleh tabel berikut:          

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, 2010:86)  

G. Teknik Analisis Data 

a.  Tes Hasil Belajar 

Tes ini dilakukan sebagai bentuk penilaian/evaluasi dalam proses 

pelaksanaan penerapan model Drills berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk mengetahui pengaruh penerapan model Drills 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap hasil belajar 

siswa.  Untuk mengetahui distribusi frekuensi hasil belajar siswa dapat 

dilihat dari rumus sebagai berikut: 

1. Menentukan rentang, yaitu dengan cara skor terbesar dikurangi skor 

terkecil 

2. Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan. Dengan  



42 

 

p =
Rentang 

Banyak Kelas
 

menggunakan aturan Sturges, yaitu: banyaknya kelas = 1 + (3,3) log n 

3. Menentukan penjang kelas interval (P) yaitu: 

  

 

 

(Sudjana,  2005: 47)  

 

H. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi awal untuk melihat kondisi lapangan atau tempat penelitian 

seperti banyak kelas, jumlah siswa, dan cara guru mengajar 

2. Menentukan populasi dan sampel 

3.  Menyusun dan menetapkan materi pelajaran yang akan digunakan dalam 

penelitian 

4. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

5. Membuata program presentasi powerpoint model Drills berbasis TIK  

6. Membuat instrumen tes penelitian 

7. Melakukan validasi instrumen 

8. Mengujicobakan instrumen 

9. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 

10. Menganalisis data 

11. Membuat kesimpulan 

  

I. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu adanya peningkatan hasil belajar 

kemampuan awal siswa dengan hasil belajar siswa setelah diterapkan model 

Drills  berbasis  TIK.  Dzamarah  mengatakan  bahwa untuk mengukur tingkat 
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ketuntasan belajar siswa dilihat atas: 

1. Istimewa/maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan 

dapat dikuasai oleh siswa 100%. 

2. Baik sekali/optimal apabila sebagian besar dapat dikuasai siswa yaitu 

76% - 99%. 

3. Baik/minimal apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar 

60% - 76%. 

4. Kurang apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar < 60%. 

(Djamarah, 2006: 121) 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang 

baik apabila jumlah siswa yang menguasai pelajaran minimal 60 %, maka dari 

itu nilai tes formatif yang hendak diperoleh pada penelitian ini harus mencapai 

≥60% untuk dapat dikatakan merupakan hasil belajar yang baik. 
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