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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.Metode penelitian  

Dalam penilitian ilmiah, seorang peneliti tentu memerlukan alat bantu yang 

berupa metode, teknik atau cara yang akan di gunakan dalam penelitianya. 

Sehingga penelitian yang dilakukan akan sesuai dengan tujuan yang telah 

diterapkan. Berkaitan dengan uraian hal tersebut, Winarno Surahmad 

(2002:131) menyatakan : “Metode adalah cara utama yang di gunakan untuk 

mencapai suatau tujuan atau maksud”. Metode adalah “cara yang telah di atur 

dan di pikir baik-baik untuk mencapai maksud atau menyelidiki”, 

(WJL.Poerwadarminto, 2006 : 648).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui apakah sesuatu metode, prosedur, 

sistem, proses, alat, dan bahan serta model efektif dan efisien jika diterapkan 

disuatu tempat. 

Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya 

hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab akibat tersebut 

dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok 

kontrol untuk perbandingan. 
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B. Populasi dan sampel 

     1. Populasi  

Populasi adalah semua nilai, baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek dan jelas. (Usman, 2008:42), 

Sedangkan menurut Sudjana (2006 : 60). “Populasi adalah totalitas semua 

nilai yang mungkin hasil menghitung atau mengukur kuantitatif atau kualitatif 

mengenal karakteristik tertentu dari suatu anggota  kumpulan populasi lengkap  

dengan sifat-sifat yang ingin dipelajari”.           

 
Dari beberapa beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan populasi merupakan 

obyek atau subyek yang memiliki karakteristik atau syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua kelas XI SMK Ma’Arif Kalirejo Lampung Tengah.  

Tabel  2. Populasi Siswa Kelas XI ak 1  sampai dengan XI ap 3 SMK Ma’Arif   
Kalirejo Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2009/2010 

 
No Kelas Jumlah Siswa Jumlah 

  Laki - laki Perempuan  
1 XI AK1  15 22 37 
2 XI AK2 15 22 37 
3 XI AK3 14 22 36 
4 XI AP 1 13 24 37 
5 XI AP 2 17 23 40 
6 XI AP 3 10 28 38 
 Jumlah 100 169 269 

Sumber : Data Primer Populasi Siswa Kelas XI ak 1  sampai dengan XI ap 3    
SMK Ma’Arif Kalirejo Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2009/2010 

 
Dari tabel di atas, diketahui jumlah siswa yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini terdiri dari 6 kelas dengan jumlah seluruh siswa  209 orang, 

yang terdiri dari 82  Siswa Laki-laki dan 127 Siswa perempuan. 
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     2. Sampel  

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dapat diambil sebagai 

sumber data.  Menurut Riduwan (2005 : 11) sampel adalah sebagian anggota 

populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling. yang, sedangkan 

Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

sebagai sumber data yang diharapkan  dapat mewakili keadaan  populasi. 

 
Sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik sampling , sampling 

random sederhana ( simple ramdom sampling, SRS ), di mana populasi yaitu 

seluruh kelas XI AK 1 sampai XI AP 3 dipilih secara acak dengan 

menggunakan tehnik tersebut yang dipilih untuk dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. Setelah diadakan pemilihan sampel didapat kelas kontrol adalah 

kelas XI AK 2 dan kelas eksperimen adalah kelas XI AK 1 . Kelas eksperimen 

adalah siswa diberi  metode pembelajaran dengan menggunakan model Probing 

Prompting,  sedangkan kelas kontrol adalah siswa tidak diberi metode  

pembelajaran model Probing Prompting atau  metode konvensional.  

 

Tabel 3. Anggota sampel 

 

No 

 

KELAS 

SISWA  

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 Eksperimen: XI AK 1 15 22 37 

2 Kontrol      :   XI AK 2 15 22 37 

 Sumber : Data primer SMK Ma’Arif Kalirejo Lampung Tengah pada tahun  
pelajaran 2009-2010. 
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C.  Variabel, Definisi Operasional dan Rencana Pengukuran Variabel 

1. Variabel 

Menurut Arikunto (2004:154) variabel adalah objek penelitian ataupun yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian sedangkan menurut Masri Singarimbun 

(2005 : 25) variabel adalah konsep yang diberikan lebih dari satu ataupun yang 

mempunyai variasi nilai-nilai.  Penelitian ini terdiri dari  dua varibel yaitu:  

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

dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah “proses pembelajaran dengan 

menggunakan model Probing Prompting.  

2. Variabel terikatnya, yaitu variabel yang dipengaruhi atau disebut variabel Y, 

dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah “hasil belajar IPS”.   

 

      2. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan variabel yang akan 

diteliti, maka kiranya perlu adanya batasan atau definisi operasional tentang 

variabel yang akan penulis teliti. 

 
Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti menspesifikasikan kegiatan untuk mengukur 

variabel tertentu. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Model probing-prompting adalah pembelajaran 

dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya 

menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan 

pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru 

yang sedang dipelajari 
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2. Hasil belajar adalah kegiatan belajar yang menghasilkan suatu perubahan 

yang khas dan hasilnya sendiri nampak pada perubahan dalam sikap atau 

tingkah laku yang tercapai dan nampak dalam prestasi tertentu. 

 

3. Rencana Pengukuran variabel 

Dalam penelitian ini yang akan di ukur adalah hasil belajar siswa dalam 

belajar IPS baik siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran probing 

prompting maupun siswa yang di ajar menggunakan metode klasikal, 

berkaitan dengan hal tersebut, Husen Sayuti (2002:81) yang menyatakan : 

“Hasil pengukuran harus menunjukan jumlah yang pasti, demensi atau tarap 

yang pasti harus di unggkapkan dalam bentuk bilangan. Sedangkan Menurut 

Arikunto (1999 : 136). Adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain 

yang digumakan untuk menggukur keterampilan, pengetahuan,integensi, 

keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes dalam 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan berbentuk pilihan ganda . Sedangkan 

untuk menentukan skor akhir penulis mengunakan acuan menurut Muhamad 

Ali (2003 : 26), yaitu   NA   Jawaban benar  
SoalJumlah 

100X
 

 

D.Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dalam ruang kelas, yaitu pada saat 

pembelajaran berlangsung. pengambilan data yaitu dengan teknik pokok dan 

teknik penunjang.  Teknik pokok terdiri dari test, sedangkan teknik penunjang 

dengan dokumentasi dan angket.   
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1. Teknik Pokok 

Tes 

Definisi tes menurut Furchan (1982:256) adalah seperangkat rangsangan atau 

stimultan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan 

jawaban-jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka, 

sedangkan menurut Arikunto (1999:136) adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok. 

Tes dalam penelitian ini berupa rangsangan pertanyaan-pertanyaan berbentuk 

soal-soal dari semua materi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam pelajaran IPS yang diperoleh setelah siswa menggunakan metode 

Probing Prompting.   

 

2. Teknik Penunjang 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara 

mencatat data yang sudah ada, seperti nilai mata pelajaran IPS siswa sebelum 

siswa menggunakan metode Probing Prompting dalam kegiatan belajarnya.  

 

b.   Studi Kepustakaan 

Teknik ini digunakan untuk mendapat data – data yang berhubungan 

penulisan, yaitu teori yang mendukung seperti pengertian Probing Prompting, 

hasil belajar, pengambilan data dan lain – lain.  
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E. Uji Instrument Penelitian  

“Instrumen ialah alat untuk merekam informasi yang akan dikumpulkan. 

banyak macam instrument dalam penelitian antara lain: wawancara, kuesioner, 

tes, ceklis, observasi, dan lain-lain”.    

1. Validitas 

Salah satu ciri tes itu baik adalah apabila test itu dapat tepat mengukur apa yang 

hendak diukur atau istilahnya Valid atau sahih.  Dalam penelitian ini digunakan 

validitas isi (Content validitas) yang berarti tes disusun sesuai dengan materi 

dan tujuan pembelajaran khusus.   

      2. Reliabilitas/ Keandalan 

Reliabilitas adalah ketatapan atau ketelitian suatu alat evaluasi. suatu alat 

evaluasi atau test dikatakan handal jika ia dapat dipercaya, konsisten, atau stabil 

dan produktif.  Jadi yang diperhitungkan di sini adalah ketelitiannya.  Menurut 

Arikunto (1999) realibilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. 

 
Uji reliabilitas angket dilakukan kepada 10 orang responden dan teknik yang 

dilakukan untuk menguji realibilitas angket dengan teknik belah dua atau ganjil 

genap, dan hasil ganjil genap dikorelasikan dengan produk moment, , ( 

Soeharsimi Arikunto, 2006 : 85 ). 

rxy =  
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rxy  : Koefisien korelasi antara x dan y 

X  : Jumlah skor ganjil 

Y  : Jumlah skor genap  

X²  : Kuadrat dari skor ganjil 

Y²  : Kuadrat dari skor genap 

XY  : Perkalian X dan Y  

N  : Jumlah sampel 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data penelitian diperoleh, kemudian dilakukan analisis data untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

dianalisis dengan uji rata-rata dan uji perbedaan atau selisih dua rata-rata. Uji 

statistiknya adalah  t tes menurut Sudjana (2006:232), yaitu : 

    Untuk uji rata-rata 

       

n
s

x
thitung

)( 
    

Keterangan : 
 
t hitung = hasil yang di cari  
 
 = rata-rata populasi hasil belajar IPS siswa yang diajar menggunakan metode 

p prompting.  
x =  rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan  menggunakan metode p 

prompting 

 s =  simpangan baku ( standard deviation ).  
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Untuk uji perbedaan atau selisih dua rata-rata 
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Keterangan : 
 
t hitung = hasil yang di cari  
 
1 = rata-rata populasi hasil belajar IPS siswa yang diajar menggunakan metode 

p prompting.  
 
2 = rata-rata populasi hasil belajar IPS siswa yang diajar menggunakan metode 

konvensional. 
 

1X  =  rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode p prompting 

2X  = rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode 

konvensional. 

Sgab =  simpangan baku ( standard deviation ) gabungan 

N : Jumlah seluruh siswa 
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