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III. METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi 

prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh dengan cara apa data 

tersebut diperoleh dan diolah. Metodologi penelitian tersebut meliputi 

penentuan populasi dan sampel, variabel penelitian, metode dan desain 

penelitian, data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, 

analisis instrumen penelitian, data dan teknik analisis data, dan pengujian 

hipotesis (Jamal Ma’ruf Asmani, 2011: 40). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pra-eksperimen. 

Metode pra-eksperimen adalah eksperimen yang dilakukan tanpa pengendalian 

terhadap variabel-variabel yang berpengaruh, penelitian ini yang diutamakan 

perlakuan saja, tanpa ada kelompok kontrol (Bambang Setiyadi, 2006: 130).  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang kita tentukan (Margono, 2000: 118). Populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, gejala-gejala, nilai-nilai tertentu atau peristiwa-peristiwa sebagai 
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sumber data yang diteliti memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian 

(Nawawi, 2004: 141). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 

di SMA Yayasan Pembina Unila pada tahun pelajaran 2013/2014, seperti pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 3.1 Anggota Populasi kelas X di SMA YP Unila  

Sumber : Waka Kesiswaan SMA Yayasan Pembina Unila 

Dari tabel di atas, diketahui yang menjadi populasi adalah siswa kelas X SMA 

Yayasan Pembina Unila tahun pelajaran 2013/2014 yang terdistribusi dalam 4 

kelas (X ISOS 1 – X ISOS 4) dengan jumlah siswa sebanyak 157 orang siswa. 

Populasi dalam penelitian ini yang terdiri dari 85 orang siswa laki-laki dan 72 

orang siswa perempuan.  

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan 

teknik tertentu yang bisa disebut dengan teknik sampling (Ridwan, 2005: 11). 

Sampel merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian 

(Mardalis, 2009: 55). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012: 118). 

No. Kelas 

JumlahSiswa 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. X ISOS 1 21 17 38 

2. X ISOS 2 22 20 42 

3. X ISOS 3 20 18 38 

4. X ISOS 4 22 17 39 

Jumlah 85 72 157 
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Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Sampling 

Purposive. Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 124).  

Pemilihan kelas sebagai sampel dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan rata-

rata nilai ujian mid semester mata pelajaran sejarah, dengan mengambil satu kelas  

yang  memiliki rata-rata nilai yang relative sama.  Sampel yang dipilih adalah 

kelas X ISOS 1 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 38 orang seperti pada 

tabel berikut :   

Tabel 3.2 Anggota sampel penelitian kelas X ISOS 1  

No. Kelas 
Jumlah Siswa 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1.  X ISOS 1 21 17 38 

Sumber : Waka Kesiswaan SMA Yayasan Pembina Unila  

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi, baik dalam jenis maupun 

dalam tingkatnya (Sutrisno Hadi, 2001: 224). Variabel merupakan objek 

penelitian atau apa saja yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 2011: 118). Variabel merupakan atribut seseorang atau 

objek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu 

objek dengan objek lain (Sugiyono, 2012: 60). Variabel-variabel dalam penelitian 

ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, sebagai berikut : 
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Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :  

1. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau disebut X dalam 

penelitian ini variabel bebas adalah “pengaruh model SQ3R”. 

2. Variabel terikat yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang disebut variabel 

Y dalam hal ini variabel terikat adalah “keterampilan siswa menyimpulkan 

materi pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia”.  

3.3.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang menggambarkan dan 

mendiskripsikan variabel sedemikian rupa sehingga variabel tersebut bersifat 

spesifik dan terukur. Tujuannya untuk memudahkan pengukurannya, agar setiap 

variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan diamati. Definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) adalah model pembelajaran yang 

menekankan kepada membaca secara bertahap dengan kemandirian siswa dalam 

proses pembelajaran dikelas. Survey membuat siswa harus melihat bahan belajar 

dari bagian permulaan dan akhir. Question membuat siswa menulis pertanyaan 

tentang bahan bacaan yang sudah disurvey oleh siswa untuk menemukan ide 

pokok dari isi bacaan tersebut. Read membuat siswa membaca teks secara teliti  

untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dibuat siswa setelah 

survey. Recite membuat siswa melakukan kegiatan menceritakan atau 

mengutarakan kembali tentang apa yang didapat dari proses membaca. Review 

proses peninjauan ulang antara kesimpulan dengan isi bacaan. Jadi Survey, 
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Question, Read, Recite, Review (SQ3R) tentang tahapan membaca untuk 

menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai dengan membuat kesimpulan 

untuk melihat pengaruh model SQ3R terhadap keterampilan siswa menyimpulkan 

materi pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.  

Keterampilan menyimpulkan dalam penelitian ini adalah keterampilan yang 

menuntut pembaca untuk mampu menguraikan sebuah kesimpulan dari isi 

wacana.  

Mata pelajaran sejarah dalam penelitian ini adalah pelajaran yang membahas 

tentang masa lampau manusia dan peristiwa yang ada disekitarnya, yang 

digunakan sebagai pengalaman pada masa sekarang dan masa depan.  

3.4 Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2012: 148). Instrumen penelitian 

adalah suatu yang penting dan strategis kedudukannya didalam pelaksanaan 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 1995: 177). Tes yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa wacana yang diberikan kepada siswa pada diakhir materi untuk 

mengukur keterampilan siswa menyimpulkan materi pelajaran sejarah tentang 

kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 

Penilaian instrumennya dapat ditempuh dalam lima teknik sebagai berikut :  

1. Ceklis (checklist) atau daftar sering digunakan untuk mengetahui muncul atau 

tidaknya suatu keterampilan tertentu dari kinerja yang dinilai. Ceklis berisi 
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tabel muncul - tidak muncul yang harus diberi centang oleh guru sebagai 

pengamat. 

2. Catatan anekdot / rekaman narasi (anecdotal/narative records) berisikan 

narasi dari keterampilan siswa selama bekerja. Dari catatan tersebut guru akan 

mengetahui seberapa terampil siswanya melakukan tindakan. 

3. Skala penilaian (rating scale) merupakan penilain kinerja yang berusaha 

merekam keterampilan siswa dalam bekerja ke bentuk angka-angka (numerik). 

Misalnya: 4 = baik sekali, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang. 

4. Memori atau ingatan (memory approach) dilakukan dengan cara mengingat-

ingat kinerja siswa selama bekerja. Guru tidak merekamnya dalam bentuk 

tulisan. Meskipun teknik ini sangat tidak akurat, namun tetap saja mampu 

memberikan informasi mengenai keterampilan siswa. 

5. Rubrik merupakan alat pengukuran kinerja yang mempunyai skala atau point. 

Skala atau poin tersebut memiliki indikator yang tetap dan jelas sebagai 

kriteria penilaian. Rubrik biasanya menggunakan skor 1 – 4. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik rubrik untuk penilaian 

keterampilan siswa menyimpulkan materi pelajaran sejarah tentang kerajaan-

kerajaan Islam di Indonesia. Karena dari kelima teknik penilaian kinerja di atas, 

teknik yang paling dianjurkan untuk digunakan dalam Kurikulum 2013 adalah teknik 

rubrik. Teknik ini dinilai lebih objektif dalam menilai keterampilan siswa. 
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Tabel 3.3 Pedoman penskoran keterampilan menyimpulkan  

No Aspek yang dinilai Skor 

1.  Kesesuaian antara isi kesimpulan dengan isi wacana   

  Kesimpulan sesuai isi wacana secara keseluruhan 3 

  Kesimpulan sesuai isi wacana tetapi tidak keseluruhan 2 

  Kesimpulan mendekati sesuai isi wacana 1 

2. Ketepatan penulisan sesuai dengan kaidah EYD  

  Semua penulisan sesuai dengan kaidah EYD 2 

  Tidak semua penulisan sesuai dengan kaidah EYD 1 

3. Urutan kronologi peristiwa  

  Kronologi peristiwa semua sistematis 3 

  Kronologi peristiwa hanya setengah yang sistematis 2 

  Kronologi peristiwa tidak semua sistematis 1 

4. Kepaduan antar kalimat  

  Semua kalimat padu 2 

  Tidak semua kalimat padu  1 

 SKOR MAKSIMAL 10 

Sumber : (Depdiknas, 2003: 51) 

Penentuan nilai peserta didik dirumuskan sebagai berikut :  

NA = Perolehan Skor X 100 

 Skor Maksimal 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Tes 

Tes adalah cara  yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh 

dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk 

pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau 

perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testee, sehingga dapat dihasilkan 

nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testee (Sudijono, 2011: 67).  
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Tes didefinisikan sebagai suatu pertanyaan, tugas atau seperangkat tugas yang 

direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau atribut pendidikan 

atau psikologik yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai 

jawaban dan ketentuan yang dianggap benar (Muhamad Basri, 2011: 2). 

Tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tes berupa wacana untuk melihat 

keterampilan siswa menyimpulkan materi pelajaran sejarah tentang kerajaan-

kerajaan Islam di Indonesia yang diperoleh setelah mengikuti proses kegiatan 

pembelajaran di kelas dengan treatment atau perlakuan yaitu penerapan model 

pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R). 

3.5.2  Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti (Usman, 2008: 52). Observasi diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang 

diselidiki (Margono,2000:159). Untuk mendapatkan data yang relevan dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik observasi langsung yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung kepada objek-objek dalam 

penelitian untuk mendapatkan sejumlah informasi mengenai gejala-gejala yang 

diteliti. Observasi ini dilakukan selama penulis melakukan proses belajar 

mengajar pada kelas X ISOS 1 SMA YP Unila tahun pelajaran 2013/2014 yang 

difokuskan kepada keterampilan siswa menyimpulkan materi pelajaran sejarah 

tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.  
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3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa 

arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan lain-lain 

(Margono, 2000: 18). Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan data 

dengan cara mencatat data yang sudah ada. Dokumentasi dilakukan dengan cara 

pengambilan data yang sudah ada, seperti : data siswa kelas X SMA Yayasan 

Pembina Unila. 

3.5.4 Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988: 

111). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan 

dengan penulisan dalam penelitian ini, antara lain : teori yang mendukung, 

konsep-konsep dalam penelitian, serta data-data yang diambil dari berbagai 

referensi. 

3.6 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desaian penelitian yaitu one-shot case study. Dalam 

penelitian ini, tidak ada kelompok kontrol dan siswa diberi perlakuan khusus atau 

pengajaran selama beberapa waktu (tanda X). Kemudian di akhir program siswa 

diberi tes yang terkait dengan perlakuan atau pengajaran model Survey, Question, 

Read, Recite, Review SQ3R yang diberikan (tanda T). Desain penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  
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    X T  

Jadi pengaruh meodel SQ3R (X) terhadap keterampilan siswa menyimpulkan 

materi pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (T). 

 

3.7 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. Membuat instrumen tes penelitian. 

6. Melakukan validasi instrumen. 

7. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

8. Mengadakan tes akhir di kelas. 

9. Menganalisis data. 

10. Membuat kesimpulan. 
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3.8 Uji Instrumen Penelitian 

3.8.1 Validitas 

Validitas adalah ukuran sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang telah diinginkan secara mantap atau sebuah tes dikatakan 

valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur (Suharsimi Arikunto, 

2011: 65). Validitas merupakan alat penilaian yang harus benar-benar mengukur 

apa yang hendak diukur (Oemar Hamalik, 2005: 157). 

Rumus mencari atau mengetahui validitas alat ukur: 

  rXY =              n∑XY-(∑X)( ∑Y)   

            √{(n∑X
2
)-(∑X)

2 
} {n∑Y

2
- ( ∑Y)

2
 

Keterangan : 

rXY : Koefisien korelasi antara variable X dan variable Y, dua variable yang  

  dikorelasikan 

X : Variable X 

Y : Variable Y 

X
2
 : Kuadrat dari X 

Y
2
 : Kuadrat dari Y  

∑XY : Jumlah perkalian X dengan Y 

n : Jumlah sampel     

(Product Moment, Pearson) 
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Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 

maka instrumen tersebut dinyatakan valid atau sebaliknya jika korelasi antar butir 

dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 

α = 0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan. Bahwa item yang 

mempunyai korelasi positif dengan kriteria (skor total) serta korelasi yang tinggi, 

menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. (Masrun 

dalam buku Sugiyono, 2011: 188). 

3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu kata yang berhubungan dengan arti 

kepercayaan, suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang 

tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Reliabilitas 

adalah ketetapan suatu tes dapat diteskan pada objek yang sama untuk 

mengetahui ketetapan ini pada dasarnya melihat kesejajaran hasil 

(Suharsimi Arikunto, 2011: 86). 

 

Jadi suatu alat ukur itu mempunyai realibilitas, jika hasil pengukuran dilakukan 

tidak berbeda walaupun diukur pada situasi lain, untuk melakukan alat ukur maka 

sebelumnya dilakukan uji coba. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 16 dengan metode alpha cronbach’s 0 sampai 1 sebagai 

berikut :  

1. Nilai Alpha Cronbach’s 0,00 sampai dengan 0,20 berarti kurang 

reliabel. 

2. Nilai Alpha Cronbach’s 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak reliabel.  

3. Nilai Alpha Cronbach’s 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup 

reliabel.  

4. Nilai Alpha Cronbach’s 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliabel.  

5. Nilai Alpha Cronbach’s 0,81 sampai dengan 1,00 berarti sangat 

reliabel.  

(Saputri, 2010: 30) 
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3.9 Teknik Analisis Data 

Setelah data penelitian diperoleh, kemudian dilakukan analisis data. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau 

data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003: 14). Berdasarkan teori tersebut, 

maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yang 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

3.9.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16 metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Dengan ketentuan jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 disimpulkan 

bahwa data tidak berdistribusi normal.  

3.9.2 Uji Hipotesis 

Setelah data penelitian diperoleh, kemudian dilakukan analisis data untuk 

mengetahui hasil keterampilan siswa menyimpulkan materi pelajaran sejarah 

tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Peneliti melakukan uji t dan uji 

regresi yang menggunakan “uji signifikan”. Dalam perkembangannya uji t dan uji 

regresi sering digunakan dalam rancangan penelitian yang menggunakan 

percobaan atau eksperimen. Peneliti menggunakan uji t untuk mengetahui 

pengaruh dari penggunaan model Survey-Question-Read-Recite-Review (SQ3R) 

dengan rumus sebagai berikut : 
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Thitung = r√n-2 

                        √1-(r)
2
 

Keterangan    : 
 

r    = Nilai korelasi 

n    = Jumlah responden    

(Syofian Siregar, M.M, 2013: 387) 

 

Kriteria pengujian hipotesis uji t sebagai berikut :  

1. Apabila thitung> ttabel dengan dk = n-2 dan α 0,05 maka H0 ditolak. Sebaliknya 

H1 diterima. 

2. Apabila probabilitas (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak. Sebaliknya H1diterima.  

(Rusman, 2011: 80). 

 

Taraf signifikan pengaruh dari model Survey-Question-Read-Recite-Review 

(SQ3R) akan dilihat menggunakan tabel taraf signifikansi sebagai berikut :  

Tabel 3.4 Taraf Signifikansi 

No Nilai Korelasi ( r) Taraf Signifikansi 

1 0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

2 0,20 – 0,399 Lemah 

3 0,40 – 0,599 Cukup 

4 0,60 – 0,799 Kuat 

5 0,80 – 0,100 Sangat Kuat 

 Syofian Siregar, M.M, (2013: 337) 
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