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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X IIS di SMA Negeri 8 

Bandung pada tahun pelajaran 2014-2015. Adapun kelas yang terpilih 

berdasarkan arahan dari guru mata pelajaran ekonomi untuk dijadikan subjek 

penelitian adalah kelas X IIS 2 sebagai kelas kontrol yang mendapatkan 

pembelajaran dengan metode ceramah, kelas X IIS 1 yang mendapatkan 

pembelajaran dengan teknik think pair share. 

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah nilai hasil belajar siswa yang 

meliputi ranah kognitif pada mata pelajaran ekonomi antara kelas yang 

menggunakan teknik think pair share dengan yang menggunakan metode 

ceramah. 

3.2 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:3) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan melihat 

permasalahan yang akan diteliti, maka metode penelitian yang akan digunakan 

adalah metode quasi experimental design, yaitu desain yang mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. (Sugiyono, 

2009:114) 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi subjek penelitian menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok kelas eksperimen yang menggunakan teknik think pair 
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share dalam proses pembelajaran dan kelompok kelas kontrol yang menggunakan 

metode pembelajaran konvensional, yaitu metode ceramah.
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3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan proses penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat 

berjalan dengan baik. Selain itu desain penelitian juga diartikan sesuatu yang 

berkaitan dengan metode dan alasan mengapa metode tersebut digunakan dalam 

penelitian. Desain dalam penelitian ini menggunakan nonequivalent control group 

design. Dalam menganalisis data, masing-masing skor pre-test individu dikurangi 

dari skornya post-test, sehingga memungkinkan analisis keuntungan atau 

perubahan. Pola yang digunakan serpeti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Desain Eksperimen 

(Sugiyono, 2009:116) 

Keterangan : 

X :  penerapan teknik think pair share 

O1 : tes awal (pre-test) pada kelas eksperimen 

O3  :  tes awal (pre-test) pada kelas kontrol 

O2    : tes akhir (post-test) pada kelas eksperimen 

O4    : tes akhir (post-test) pada kelas kontrol 

 

Dalam pengambilan data penelitian dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 

sebelum eksperimen dan setelah eksperimen. Pengambilan data yang dilakukan 

sebelum perlakuan disebut pretest (O1), sedangkan pengambilan data yang 

dilakukan setelah perlakuan disebut posttest (O2). Untuk kelas eksperimen 

dikenakan tindakan yaitu mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan teknik 

Kelas Eksperimen O1 X O2 

Kelas Kontrol O3  O4 
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think pair share, sedangkan pada kelas kontrol mendapatkan pembelajaran dengan 

metode ceramah. 

 

 

3.4 Operasional Variabel 

Tabel 3.2 

Operasional Variabel 

 

Variabel  Konsep Teoritis Konsep Empiris Skala 

Teknik 

think pair 

share 

(X) 

Berpikir Berpasangan Berbagi 

(Think Pair Share), yaitu 

teknik yang dikembangkan 

Frank Lyman. Teknik ini 

memeberi siswa kesempatan 

untuk bekerja sendiri serta 

bekerja sama dengan orang 

lain. Keunggulan dan teknik 

ini adalah optimalisasi 

partisipasi siswa, yaitu 

memberi kesempatan delapan 

kali lebih banyak kepada 

siswa untuk dikenali dan 

menunjukkan partisipasi 

mereka kepada orang lain. 

(Isjoni, 2013) 

Langkah-langkah 

penerapan teknik think 

pair share sebagai berikut: 

- Guru menyampaikan 

inti materi dan 

kompetensi yang ingin 

dicapai. 

- Siswa diminta untuk 

berpikir tentang 

materi/permasalahan 

yang disampaikan guru. 

- Siswa diminta 

berpasangan (kelompok 

dua orang atau lebih) 

dan mengutarakan hasil 

pemikiran masing-

masing. 

- Guru memimpin pleno 

kecil diskusi, tiap 

kelompok 

mengemukakan hasil 

diskusinya. 

- Berawal dari kegiatan 

tersebut, mengarahkan 

pembicaraan pada 

- 
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pokok permasalahan 

dan menambah materi 

yang belum 

diungkapkan para 

siswa. 

- Guru memberi 

kesimpulan. 

- Penutup. 

Hasil 

Belajar  

(Y) 

Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman 

belajarnya (Sudjana, 2009: 

22). 

Nilai diperoleh dari hasil 

pre test dan post test 

 

 

Interval  

 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2011:148). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa tes tertulis mengenai manajemen, yang 

sama-sama digunakan baik pada kelas kontrol maupun eksperimen. Tes ini 

dilakukan dua kali, yaitu pada saat pre-test sebelum diberikan perlakuan 

(treatment) dan pada saat post-test atau setelah diberikan perlakuan (treatment)  

pada kelas eksperimen dan kontrol. Instrumen penelitian ini disusun diawali 

dengan penulis membuat kisi-kisi soal berdasarkan indikator pembelajaran. 

Setelah kisi-kisi tersebut dibuat selanjutnya yaitu membuat soal dan kunci 

jawaban. Instrumen yang telah disusun dikonsultasikan dengan guru dan dosen 

pembimbing. 
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3.6 Uji Instrumen Penelitian 

3.6.1 Validitas 

Validitas adalah keadaaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang 

bersangkutan mampu mengukur apa yang akan di ukur (Arikunto, 2009:167). 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. 

Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Sedangkan, menurut Sugiyono (2011:363) validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang 

tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Menurut Arikunto (2009:58) sebuah 

data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan 

senyatanya. 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2009:79) 

Keterangan:  

γpbi =koefisien korelasi biserial 

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

dicari validasinya. 

Mt = retara skor total 

P  = proporsi siswa yang menjawab benar  

 

(p=
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
) 

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

γpbi=  
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3.6.2 Reliabilitas  

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar, 

2012:87). Reliabilitas tes pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 

Spearman – Brown dengan teknik belah dua ganjil genap. Adapun langkah-

langkah yang digunakan sebagai berikut. 

1. Mengelompokkan nilai butir soal bernomor ganjil sebagai belahan pertama 

dan nilai butir soal bernomor genap sebagai belahan kedua. 

2. Mengkorelasikan nilai belahan pertama dengan nilai belahan kedua dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar yang 

dikemukakan oleh Pearson, yaitu: 

 

 

 

 

(Arikunto, 2008:183) 

Keterangan : 

xyr  = koefisien korelasi 

 X  = jumlah skor X 

Y  = jumlah skor Y 

 XY  = jumlah skor X  dan Y 

N = jumlah responden 

3. Menghitung indeks reliabilitas dengan menggunakan rumus Spearman-

Brown, yaitu: 

   

        

 





2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  
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(Arikunto, 2008:180) 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrumen 

r
2

1
2

1 . : rxy yang disebut sebagai indeks korelasi antara dua belahan   

  instrumen. 

 

Besar koefisien reliabilitas diinterpretasikan untuk menyatakan 

kriteria reliabilitas.Menurut Arikunto (2009:167) kriterianya dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Reliabilitas 
 

Koefisien Kolerasi Interprestsi 

0,81 - 1,00 

0,61 - 0,80 

0,41 - 0,60 

0,21 - 0,40 

0,00 - 0,20 

Tinggi 

Cukup 

Agak rendah 

Rendah 

Sangat rendah 

(Arikunto,2009: 75) 

3.6.3 Tingkat Kesukaran 

Yang dimaksud dengan taraf kesukaran tes adalah kemampuan tes tersebut 

dalam menjaring banyaknya subjek peserta tes yang dapat mengerjakan dengan 

betul (Arikunto, 2009:176). Jika banyak subjek peserta tes yang dapat menjawab 

r11 =











21
2

1

2
1

2
1

.1

..2

r

r
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dengan benar maka taraf kesukaran tes tersebut tinggi. Sebaliknya jika hanya 

sedikit dari subjek yang dapat menjawab dengan benar maka taraf kesukarannya 

rendaf. Taraf kesukaran tes dinyatakan dalam indeks kesukaran (difficulty index). 

Taraf kesukaran dinyatakan dengan P dan dicari dengan rumus: 

 

 

(Arikunto, 2009:208) 

Keterangan: 

B = subjek yang menjawab benar peritem soal 

J = banyaknya subjek yang ikut mengerjakan tes 

 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasi 

sebagai berikut: 

Soal dengan P = 0,00 – 0,30 adalah soal sukar. 

Soal dengan P = 0,30 – 0,70 adalah soal sedang. 

Soal dengan P = 0,70 – 1,00 adalah soal mudah. 

(Arikunto, 2009:210) 

3.6.4 Daya Pembeda 

Yang dimaksud dengan daya pembeda tes adalah kemampuan tes tersebut 

dalam memisahkan antara subjek yang pandai dengan subjek yang kurang pandai 

(Arikunto, 2009 : 177). Rumus yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda 

setiap butir tes adalah : 

 

 

 

Keterangan: 

D  = daya pembeda butir 

BA  = banyaknya kelompok atas yang menjawab betul 

JA  = banyaknya subjek kelompok atas 

BB = banyaknya subjek kelompok bawah yang menjawab betul 

JB  = banyaknya subjek kelompok bawah 

P =  

 

DP =  -  = -  
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PA=
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PA=
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2009:211-213) 

Berikut ini adalah klasifikasi daya pembeda: 

Tabel 3.4 

Kriteria Daya Pembeda 
 

Interval Kriteria 

0,00 – 0,30  

0,30 – 0,70 

0,70 – 1,00  

Sukar 

Sedang 

Mudah 

(Arikunto, 2009:211) 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik pengolahan data hasil belajar siswa sebagai berikut: 

a. Penskoran 

Skor jawaban yang diberikan untuk jawaban benar adalah 1 dan untuk 

jawaban salah adalah 0. Skor total dihitung dari banyaknya jawaban yang 

cocok dengan kunci jawaban. 

b. Menghitung rata-rata (mean) skor pre test dan post test 

Nilai rata-rata dari skor hasil belajar dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut: 

 

 

 

 

c. Menghitung Gain skor pre test dan post test 

Peningkatan yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung 

dengan Gain yang dinormalisasi dengan rumus: 

 

 

 

 

𝑋 =
 𝑋

𝑁
 

 

g = 
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 −𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 −𝑆𝑝𝑟𝑒
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Keterangan : 

spost = skor posttets 

Spre = skor pretest 

Smaks = skor maksimum ideal 

 

Tabel 3.5 

Kategori Tingkat Gain Yang Dinormalisasi 

 

Batasan Kategori 

g>0,7 Tinggi 

0,3  g  0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

(Hake, 1998) 

 

d. Mengukur besar pengaruh peningkatan metode yang digunakan 

Untuk mengukur seberapa besar pengaruh metode yang digunakan diukur 

dengan menggunakan effect size dengan rumus koefisien eta square  𝜂2  

yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

(Kusnendi, 2013:15) 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011:335). 

atau  
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3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kondisi data apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Kondisi data berdistribusi normal menjadi syarat 

untuk menguji hipotesis menggunakan statistik parametrik. Untuk menguji 

normalitas, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah : 

a) Menghitung mean skor kelompok 

b) Mencari dan menghitung deviasi standar 

c) Membuat daftar frekuensi obsesrvasi (fo) dan frekuensi ekspetasi (fe) dengan 

menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukkan banyaknya kelas (k) dengan rumus : 

 K = 1+ 3,3 log n 

2) Menentukan panjang kelas (p) dengan rumus : 

 P = r/k dimana r = rentang skor 

d) Menentukan nilai baku z, dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

e) Mencari harga chi-khuadrat (χ
2
) dengan rumus: 

 

 

 

 

 Menentukan derajat kebebasan 

 Menentukan χ
2 

dari daftar tabel 

Fo= frekuensi pengamatan 

Fe = frekuensi yang diharapkan 

 

f) Penentuan normalitas 

Jika :  

χ
2
hitung<χ

2 
tabel, data berdistribusi normal 

χ
2
 = Σ

(𝑓𝑜−𝑓𝑒)
2

𝑓𝑒
 

Z = 
𝑏𝑘−𝑀

𝑠
 Ɩ = |Ɩ1 – Ɩ2|

  

Ei  = n x1 
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χ
2
hitung>χ

2 
tabel, data berdistribusi tidak normal 

(Siregar, 2004 :87) 

3.8.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah varians 

sampel yang akan dikomparasikan itu homogen atau tidak. Varians adalah standar 

deviasi yang dikuadratkan. Uji Homogenitas varians digunakan uji F. Langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

a) Menentukan varians dari dua sampel yang akan diuji 

b) Menghitung nilai F dengan rumus : 

 

 

 

Keterangan 

S
2
b = varians yang lebih besar 

S
2
k = varian yang lebih kecil   

Kebebasan (dk) = (ni– 2) 

 

c) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F dari tabel F 

hitung<F tabel, artinya kedua sampel homogen, F hitung>F tabel, artinya 

kedua sampel tidak homogeny. 

(Siregar, 2004 :50) 

 

 

 

F= 
S2k

𝑆2𝑏
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3.8.3 Uji Hipotesis 

Apabila data tes bedistribusi normal dan homogen, maka untuk mengkaji 

hipotesis digunakan statistik parametrik yaitu uji t sampel berpasangan. Untuk uji 

statistik parametrik digunakan uji t: 

a. Independent-Samples t Test 

Digunakan untuk menguji perbedaan dua rata-rata dua kelompok sampel 

eksperimen yang tidak berhubungan. 

 Equal variances not assumed: 

𝑡 =
𝑌 1 − 𝑌 2

 
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 

 Equal variances assumed: 

 

𝑡 =
𝑌 1 − 𝑌 2

𝑆𝒑 
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

 

Keterangan: 

𝑌 1 dan 𝑌 2 = nilai rata-rata sampel  

𝑆1
2
dan 𝑆2

2
 = varians sampel 

𝑛1dan 𝑛2 = ukuran sampel 

 

Dengan kriteria uji, H0  dapat ditolak jika: 

 P-value (Sig) ≤ 0,05 (2-tailed test) 

 P-value (Sig) ≤ 0,05 (1-tailed test) 

b. Paired-Samples t Test 
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Digunakan untuk menguji dua buah rata-rata sebagai hasil pengukuran pada 

satu kelompok sampel eksperimen yang sama. 

t =
Ʃ D

  n Ʃ D² −  Ʃ D ²

n−1

 

(Kusnendi, 2013:7) 

 D = perbedaan nilai data setiap pasangan anggota sampel (Y1 – Y2) 

 n = ukuran sampel 

Dengan kriteria uji, H0  dapat ditolak jika: 

 P-value (Sig) ≤ 0,05 (2-tailed test) 

 P-value (Sig) ≤ 0,05 (1-tailed test) 


