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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan 

peneliti adalah metode eksperimen semu (quasi experimental). Penelitian 

dengan metode ini ingin melihat apakah model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD berpengaruh terhadap keaktifan siswa pada bahasan jurnal 

umum. Dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen adalah siswa yang diberikan perlakuan (treatment)  

dengan memberikan model cooperative learning tipe STAD pada saat 

pembelajaran akuntansi berlangsung, sementara kelompok kontrol adalah 

siswa yang tidak menggunakan model cooperative learning tipe STAD. 

Desain Penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan 

menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi 

dengan tujuan penelitian itu (Nasution, 2003: 23). Desain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pretest-posttest Control-Group Design. Secara 

bagan bisa digambarkan seperti tabel berikut: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O3 

O2  O4 

(Sugiyono, 2011: 108) 

Keterangan: 

O1 : Pretest  kelas eksperimen 

O2 : Pretest kelas kontrol 

X : Penerapan model Cooperative Learning tipe STAD 

O3 : Posttest kelas eksperimen 

O4 : Posttest kelas kontrol 
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2. Operasionalisasi Variabel 

Seperti yang disebutkan dalam Pedoman Operasional Penulisan 

Skripsi (POPS, 2013: 20), bahwa “Operasionalisasi variabel adalah 

menjelaskan dimensi (jika ada) dan indikator-indikator dari setiap 

variabel penelitian.” Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis 

variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

adalah metode STAD sedangkan variabel terikat yaitu keaktifan siswa. 

Keaktifan siswa adalah suatu keadaan di mana siswa ikut terlibat 

secara aktif dalam proses pembelajaran dan siswa pun banyak 

melakukan aktivitas positif yang dapat mendukung terselenggaranya 

proses pembelajaran yang diharapkan. (Ulfa, 2014: 48) 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Keaktifan 

Siswa 

1. Siswa yang memperhatikan guru pada saat menerangkan; Rasio 

2. Mendengarkan penjelasan guru; 

3. Mengerjakan soal latihan yang diberikan guru; 

4. Mengemukakan ide/pendapat kepada guru atau kepada 

siswa; 

5. Mengerjakan soal secara berkelompok; 

6. Menganalisis soal akuntansi yang diberikan oleh guru 

7. Menjawab pertanyaan guru dengan tepat pada saat 

berlangsungnya pengajaran 

8. Bertanya kepada guru atau siswa lain bila belum mengerti 

9. Membantu siswa lain ketika pemecahan masalah akuntansi 

 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas X Akuntansi SMK Daarut Tauhiid Boarding School. Populasi 

siswa kelas X Akuntansi SMK Daarut Tauhiid Boarding School 
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yang berjumlah 44 orang terdiri dari dua kelas akuntansi. Berikut ini 

tabel mengenai jumlah populasi kelas X Akuntansi SMK Daarut 

Tauhiid Boarding School. 

Tabel 3.3 Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah Siswa 

X Akuntansi C 22 siswa 

X Akuntansi D 22 siswa 

Jumlah Populasi 44 siswa 

(Sumber: SMK Daarut Tauhiid Boarding School) 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah suatu bahan yang sangat diperlukan untuk 

dianalisis, maka dari itu diperlukan suatu teknik pengumpulan data 

yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data 

merupakan cara atau jalan yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Untuk jenis 

observasi dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan.  

Dalam perekaman data observasi, peneliti menggunakan 

instrumen lembar observasi keaktifan siswa. Format yang 

digunakan sebagai instrumen observasi adalah format checklist (√). 

Berdasarkan item yang ada dalam daftar cek, bila muncul aktivitas 

yang telah didaftar maka diberi tanda cek (√) pada kolom yang 

sudah disediakan. Format tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Format checklist (√) Pengamatan Terhadap Keaktifan Siswa 

No. Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

A B C D E F G H I 

           

           

           

Jumlah           

Rata-rata  

Kategori 

Keaktifan 
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Keterangan: 

A: Siswa yang memperhatikan guru pada saat menerangkan 

B: Mendengarkan penjelasan guru 

C: Mengerjakan soal latihan yang diberikan guru 

D: Mengemukakan ide/pendapat kepada guru atau kepada siswa 

E: Mengerjakan soal secara berkelompok 

F: Menganalisis soal akuntansi yang diberikan oleh guru 

G: Menjawab pertanyaan guru dengan tepat pada saat berlangsungnya 

pengajaran 

H: Bertanya kepada guru atau siswa lain bila belum mengerti 

I: Membantu siswa lain ketika pemecahan masalah akuntansi 

   

5. Prosedur Eksperimen 

1) Pada tanggal 29 April 2015 bertempat di kelas X Akuntansi C jam 

pelajaran 1-2, dan guru akuntansi bernama Leni Maryani, 

S.Pd.,M.Pd. Guru memberikan materi pembelajaran dan teknik 

pembelajaran sebagai berikut: 

a) Kompetensi Inti 

(1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

(2) Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, damai), 

santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

(3) Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
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peradaban terkait, penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

(4) Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak 

secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. 

b) Kompetensi Dasar 

Menjelaskan pemrosesan entri jurnal ke dalam buku jurnal 

umum perusahaan jasa 

c) Indikator pencapaian kompetensi 

Menyusun jurnal umum perusahaan jasa 

d) Teknik mengajar 

Guru menerangkan materi pelajaran dan menjelaskan mengenai 

model pembelajaran cooperative learning tipe STAD yang akan 

digunakan pada jam pelajaran akuntansi. 

Adapun langkah-langkah dalam penerapan model cooperative 

learning tipe STAD yaitu: 

1. Guru menyajikan pelajaran akuntansi  materi jurnal umum di 

depan kelas. Walaupun STAD  ini berpusat pada siswa tetapi 

guru juga tetap berperan penting dalam proses belajar 

mengajar akuntansi agar dapat berjalan baik dan terarah. 

Sebelum siswa bekerja sama dalam kelompok, guru terlebih 

dahulu menjelaskan tentang materi yang akan diajarkan. 

2. Guru mengelompokkan siswa ke dalam 5 kelompok yang tiap 

kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. 
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3. Guru memberi tugas kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-

anggota kelompok. 

4. Guru mengarahkan siswa saling bekerja sama dan saling 

membantu memberikan penyelesaian agar semua anggota 

kelompok dapat memahami materi jurnal umum. Satu lembar 

tugas dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok.. 

5. Setelah lembar hasil kerja kelompok dikumpulkan, siswa 

kembali ketempat duduk masing-masing.. 

6. Guru memberikan kuis atau tes kepada masing-masing siswa 

tentang materi jurnal umum yang telah dibahas untuk 

mengetahui keberhasilan belajar siswa yang telah dicapai. Pada 

saat tes siswa bekerja sendiri-sendiri tanpa bantuan dari 

siapapun. Hasil nilai dari perolehan tes individu didata dan 

diarsipkan yang kemudian digunakan untuk perhitungan 

perolehan skor kelompok. 

Setelah memberikan kuis individu, Guru menarik kesimpulan dari 

materi jurnal umum yang sudah di bahas, kemudian menutup kelas 

dengan salam dan berdoa. 

2) Pada tanggal 30 April 2015 bertempat di kelas X Akuntansi C 

jam pelajaran 1-2, dan guru akuntansi bernama Leni Maryani, 

S.Pd.,M.Pd. mengumumkan hasil belajar siswa baik yang 

dilakukan pada saat kerja kelompok maupun pada saat tes 

individual. Hasil dari kedua aspek tersebut kemudian 

diakumulasikan sehingga menghasilkan nilai secara keseluruhan. 

Nilai tertinggi berarti menjadi nilai kelompok terbaik diantara 

kelompok lainnya. Guru juga memberikan reward kepada 

kelompok yang mendapat nilai tertinggi sehingga siswa dari 
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kelompok lain menjadi termotivasi untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik lagi. 

 

 

6. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Dalam observasi aktivitas belajar siswa ketika proses pembelajaran 

akuntansi di dalam kelas sedang berlangsung akan diukur. Hal ini sejalan 

dengan Sudijono (2009:43) yang mengemukakan bahwa, “semua aktivitas 

siswa selama belajar akan diukur dengan rumus berikut”: 

𝑝 =
𝑓

𝑁
× 100% 

 

Keterangan: 

P = Persentase 

f = jumlah siswa yang melakukan aktivitas 

N = Total siswa 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 125) siswa yang aktif 

digolongkan berdasarkan persentase keaktifan, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kategori Keaktifan Siswa 

Skala Keaktifan Kategori 

80 atau lebih Sangat baik 

60-79,99 Baik 

40-59,99 Cukup 

20-39,99 Kurang 

0-19,99 Sangat kurang 

Sumber: Dimyati dan Mudjiono (2009: 125) 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak, jika data berdistribusi normal maka 

proses selanjutnya menggunakan perhitungan statistik parametrik, 

sebaliknya jika data tidak berdistribusi normal maka untuk 

perhitungannya menggunakan statistik non parametrik. Adapun 

rumusan hipotesis adalah sebagai berikut: 

H0 : Data tidak berdistribusi normal 
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H1 : Data berdistribusi normal 

Dalam penelitian ini, untuk menguji data kenormalan data 

digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan 

pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah: 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dapat 

dilakukan dengan IBM SPSS Statistics 20 dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Masukkan masing-masing data pretest kelas eksperimen, 

posttest kelas eksperimen, gain kelas eksperimen, pretest kelas 

kontrol, posttest kelas kontrol, gain kelas kontrol di data view 

SPSS 

2) Pilih menu Analyze dari menu utama SPSS, lalu pilih Non-

parametric Test, pilih Legacy Dialogs, lalu pilih submenu 1-

Sample K-S 

3) Masukkan variabel unstandarized residual ke kotak Test 

Variabel List 

4) Ceklis normal pada Test Distribution 

5) Klik OK 

 

b. Uji Hipotesis 

Dalam melakukan pengujian hipotesis, langkah yang pertama 

dilakukan adalah dengan membandingkan perubahan keaktifan siswa 

(gain atau beda) antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

Perubahan tersebut dicari dengan cara: 

  Beda = nilai posttest – nilai pretest 

 

Untuk melakukan pengujian hipotesis pada data yang berdistribusi 

normal, dan untuk melihat perbedaan antara kelas eksperimen yang 

diberikan perlakuan berupa cooperative learning tipe STAD dan kelas 
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kontrol yang tidak diberikan perlakuan berupa cooperative learning 

tipe STAD digunakan uji t (Sudjana, 2004: 162) dengan langkah 

sebagai berikut: 

 

a) Mencari deviasi standar gabungan dengan rumus: 

s = √
(n1 − 1)s1

2 + (n2 − 1)s2
2

n1 + n2 − 2
 

(Sudjana, 2004: 162) 

Keterangan: 

s : simpangan baku 

n1 : jumlah sampel kelas eksperimen 

n2 : jumlah sampel kelas kontrol 

s1
2 : simpangan baku kelas eksperimen dikuadratkan 

s2
2 : simpangan baku kelas kontrol dikuadratkan 

b) Mencari nilai t dengan rumus 

t =  
x̅1 − x̅2

s√
1
n1

+
1

n2

 

(Sudjana, 2004: 162) 

 

 

Keterangan: 

x̅1 : nilai rata-rata kelas eksperimen 

x̅2 : nilai rata-rata kelas kontrol 

n1 : jumlah sampel kelas eksperimen 

n2 : jumlah sampel kelas kontrol 

s : simpangan baku gabungan 

c) Menentukan derajat kebebasan dengan rumus :db= n1+n2-2 

d) Menentukan nilai t dari daftar, dengan daerah kritis 

ditentukan oleh: 

(1) Distribusi t dengan d.k. = n1+n2-2 
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(2) Taraf nyata / signifikansi = 0,05 

(3) Uji dua pihak 

Kriteria uji hipotesis (H
0

) diterima bila ttabel ≤  t
hitung

 ≤ ttabel , jika 

 t
hitung

 berada di  luar daerah penerimaan, maka hipotesis  H
0
 ditolak 

(Sudjana, 2004: 144). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 H
0
 :  𝜇

1
 =  𝜇

2
,  tidak terdapat perbedaan keaktifan siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah penerapan 

cooperative learning tipe STAD  

𝐻1 :  𝜇
1
 ≠  𝜇

2
, terdapat perbedaan keaktifan siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah penerapan 

cooperative learning tipe STAD 

Kesimpulan dari hipotesis tersebut adalah apabila terdapat perbedaan, 

berarti ada pengaruh penerapan cooperative learning tipe STAD terhadap 

keaktifan siswa, dan apabila tidak terdapat perbedaan, maka tidak ada 

pengaruh penerapan cooperative learning tipe STAD terhadap keaktifan 

siswa. 

 


