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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1. OBJEK PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 

Bandung dan objek penelitian ini adalah siswa Kelas X Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran 2 berjumlah 35 orang dengan diterapkan model 

pembelajaran pair checks dan Kelas X  Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran 4 berjumlah 35 orang diterapkan model pembelajaran think pair 

share. 

3.2. DESAIN PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen. Menurut 

E Mulyatiningsih (dalam Rustiani, 2013, hlm. 59), metode ini berfungsi untuk 

mengetahui pengaruh percobaan perlakuan  terhadap karakteristik subjek yang 

diinginkan oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

desain penelitian  nonequivalent control group design (pretest-postest yang tidak 

ekuivalen),  pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

tidak dipilih secara random. Dua kelompok tersebut diberi pre-test kemudian 

diberikan treatment dan terakhir diberikan post-test. Setelah itu, hasil dari kedua 

kelompok tersebut dibandingkan.  

Adapun gambaran mengenai rancangan nonequivalent control group design 

Sugiyono (2013, hlm. 116) sebagai berikut : 

O1 X O2 

O3  O4 

 

Gambar  1 

Nonequivalent control group design 
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Keterangan : 

O1 : Pengukuran kemampuan awal kelompok eksperimen 

O2 : Pengukuran kemampuan akhir kelompok eksperimen 

X : Penerapan model pembelajaran Pair Checks  

O3 : Pengukuran kemampuan awal kelompok kontrol 

O4 : Pengukuran kemampuan akhir kelompok control 

Desain penelitian ini terdiri dari dua kelompok yang dipilih bukan dengan 

teknik random. Kelompok pertama (kelompok eksperimen) diberi perlakuan (X) 

yaitu model pembelajaran pair checks, sedangkan kelompok kedua (kelompok 

kontrol) tidak diberi perlakuan tersebut. Peneliti menggunakan desain ini 

dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada kompetensi 

dasar menjelaskan tentang komunikasi kantor yang diberikan treatment dengan 

yang tidak diberi treatment.  

Adapun Langkah - langkah metode kuasi eksperimen adalah sebagai berikut: 

1) Mengujikan soal pre test kepada peserta didik  di kelas treatment dan kelas 

kontrol. 

2) Hasil dari pre test dari kelas treatment dan kelas control diujikan dengan uji 

beda yaitu uji-t. untuk mengetahui tidak adanya perbedaan kemampuan awal 

siswa yang signifikan. 

3) Setelah teruji kelas treatment dan kelas control tidak memiliki perbedaan, 

maka dilakukan proses pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran 

masing-masing kelas. Bila hasil tes uji beda menyatakan adanya perbedaan 

maka eksperimen tidak bisa dilanjutkan. 

4) Setelah kelas treatment dan kelas control diberikan perlakuan model 

pembelajaran. Langkah selanjutnya melakukan mengujikan post test. 

5) Hasil dari post test kelas treatment dan kelas kontrol diujikan kembali dengan 

skor gain untuk melihat peningkatan hasil belajar setelah perlakuan dan 
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dilakukan kembali  pengujian uji beda (uji-t) untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan secara signifikan. 

6) Langkah yang terakhir adalah mengujikan proses pembelajaran dengan 

menghitung skor gain dan uji beda pre test dan post test untuk mengetahui 

bahwa proses bermakna secara signifikan dapat tidaknya meningkatkan hasil 

belajar. 

3.3. SUMBER DATA  

Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber-sumber data yang 

diperlukan untuk penelitian ini baik yang secara langsung berhubungan maupun 

tidak langsung dengan objek penelitian. Adapun peneliti menggunakan sumber 

data meliputi :  

a. Data primer  

Sumber data primer adalah sumber data dimana data tersebut diperoleh 

secara langsung dari lapangan melalui tes tertulis, observasi pra penelitian 

dan dokumen Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Bandung  

b. Data sekunder  

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni meliputi buku-buku, 

karya ilmiah serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang 

peneliti jadikan referensi dan rujukan 

3.4. ALUR PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti telah merancang langkah-langkah untuk 

melaksanakan penelitian studi kuasi eksperimen untuk 6 kali pertemuan yang 

peneliti jelaskan pada Gambar 9 berikut ini  : 
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Gambar  2 Alur Penelitian Kuasi Eksperimen 

3.5. SKENARIO PEMBELAJARAN  

Berikut ini pada Tabel 8 Skenario Pembelajaran merupakan skenario model 

pembelajaran pair checks yang akan diterapkan untuk kelas eksperimen dan 

model pembelajaran think pair share yang akan diterapkan untuk kelas kontrol 

selama 4 kali pertemuan.  
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Tabel 1 

Skenario Pembelajaran 
 

Model Pembelajaran Pair Checks 

pada kelas eksperimen 

Model Pembelajaran Think Pair 

Share pada kelas kontrol 

1) Tahap Persiapan  

a. Guru membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Guru menyiapkan materi yang 

akan dibahas 

c. Guru menyiapkan daftar periksa 

untuk pre test dan post test 

1) Tahap Persiapan  

a. Guru membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Guru menyiapkan materi yang 

akan dibahas 

c. Guru menyiapkan daftar periksa 

untuk pre test dan post test 

2) Tahap Pelaksanaan  

a. Pendahuluan  

a) Pembacaan doa  

b) Guru mengkondisikan kelas dan 

memeriksa kehadiran siswa  

c) Guru melakukan apersepsi dan 

motivasi siswa mengenai materi 

pembelajaran yang akan 

dipelajari  

d) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

e) Guru menjelaskan langkah-

langkah model pembeajaran Pair 

Checks  

2) Tahap Pelaksanaan  

a. Pendahuluan  

a) Pembacaan doa  

b) Guru mengkondisikan kelas dan 

memeriksa kehadiran siswa  

c) Guru melakukan apersepsi dan 

motivasi siswa mengenai materi 

pembelajaran yang akan 

dipelajari  

d) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

e) Guru menjelaskan langkah-

langkah model pembeajaran 

Think Pair Share  

b. Kegiatan Inti  

a) Pair Works  

Siswa didalam kelas dibagi menjadi 

beberapa kelompok. Kelompok 

tersebut terbagi menjadi beberapa 

pasangan. Satu kelompok 

beranggotakan 4 orang. Setiap 

pasangan memiliki dua peran; 

penyaji (pemecah masalah) dan 

coach (pelatih). Salah seorang 

diantara masing-masing pasangan 

mengerjakan worksheet atau soal. 

Sementara pasangannya mengamati 

dengan cermat, memberi atau 

mencatat kesalahan yang muncul. 

b) Coach Checks  

Pada langkah ini coach memeriksa 

pekerjaan pasangannya. Bila coach 

dan penyaji tidak sepakat dengan 

jawabannya atau idenya. Mereka 

meminta pendapat pasangan lain 

c. Kegiatan Inti  

a) Berfikir (Think)  

 Guru menggali pengetahuan 

awal siswa melalui kegiatan 

demonstrasi  

 Guru memberikan lembar kerja 

siswa (LKS) kepada seluruh 

siswa  

 Siswa mengerjakan LKS 

tersebut secara individu  

b) Berpasangan (Pair)  

 Siswa dikelompokkan dengan 

teman sebangkunya. 

 Siswa berdiskusi dengan 

pasangannya mengenai jawaban 

tugas yang telah dikerjakan  

c) Berbagi (Share)   

 Satu pasang siswa dipanggil 

secara acak untk berbagi 

pendapat kepada seluruh siswa di 
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dalam satu kelompok. 

c) Coach Praises 

Bila pasangan sepakat maka coach 

memberi pujian atau hadiah berupa 

kupon yang pada akhir pembelajaran 

akan ditukarkan kepada guru 

d) Partner switch roles  

Setelah selesai mengecek maka 

pasangan itu bergantian peran. Dan 

ulangi langkah 1- 3 

e) Pair checks  

Pasangan melakukan pengecekan. 

kelas dengan dipandu oleh guru  

d) Penghargaan   

 Siswa dinilai secara individu dan 

kelompok 

3) Tahap Penutupan  

a. Guru mengecek setiap kelompok 

atas jawaban yang telah dibuat dan 

membimbing juga mengarahkan 

pemahaman siswa  

b. Guru menyimpulkan materi 

pembelajaran  

c. Guru memberikan 

penghargaan/hadiah 

d. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

1) Tahap Penutupan  

a. Guru menyimpulkan materi 

pembelajaran  

b. Guru memberikan 

penghargaan/hadiah 

c. Guru menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

 

3.6. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL  

Dalam penelitian ini, memiliki dua variabel yaitu Variabel Independen ( X ) 

dan Variabel Dependen (Y). Variabel independen atau variabel bebas merupakan 

varibel yang yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau dengan kata lain 

variabel yang mempengaruhi yaitu model pembelajaran pair checks. Sedangkan 

variabel dependen  atau varibel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat 

atau dengan kata lain variabel yang dipengaruhi yaitu hasil belajar kognitif.  

Berikut ini operasionalisasi varibel :  

Tabel 2 

Operasionalisasi Varibel 

 

Variabel Dimensi Indikator 

Hasil belajar Ranah kognitif Hasil post test berada di atas KKM 
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3.7. UJI INSTRUMEN  

3.8.1. Uji Validitas Intrumen  

Menurut Arikunto (dalam Rustiani, 2013, hlm. 73)  menjelaskan bahwa 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang hendak diukur dan mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya memiliki 

kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriteria. Untuk mengetahui kesejajaran 

tersebut maka dapat digunakan teknik korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh pearson, sebagai berikut : 

    
 ∑    ∑    ∑   

√{  ∑      ∑    } {  ∑      ∑   }
 

Sumber: Uno (2012, hlm. 108) 

 Keterangan : 

r_xy : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y dan variabel 

yang dikorelasikan 

x  : Skors tiap items x 

y  : Skors tiap items y 

N  : Jumlah responden uji coba 

Instrumen dapat dikatakan valid apabila telah diketahui nilai r_xy, maka 

nilai tersebut dibandingkan dengan nilai r hitung  dan nilai r hitung  lebih besar 

dari nilai r tabel.  

3.8.2. Uji Reabilitas Instrumen  

Uji reabilitas intrumen dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan 

kecermatan suatu instrumen penelitian. Menurut Uep Tatang Sontani dan Sambas 

Ali M (dalam Rustiani, 2013, hlm. 75) menjelaskan bahwa formula yang 
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digunakan untuk menguji reabilitas instrumen dalam penelitian adalah 

menggunakan koefisien alfa (α) dari Cronbach sebagai berikut : 

     [
 

   
] [ ]   

∑  
   

  
   

 

Dimana :  

R11 : Realibilitas tes secara keseluruhan 

K : Jumlah butir instrumen 

∑  
   n : Jumlah Varians butir 

  
   : Varians total 

Tabel 3 

Interprestasi Derajat Reliabilitas 

 

Rentang Nilai Klasifikasi 

0,000-0,200 Derajat reliabilitas sangat rendah 

0,201-0,400 Derajat reliabilitas rendah 

0,401-0,600 Derajat reliabilitas cukup 

0,601-0,800 Derajat reliabilitas tinggi 

0,801-1,000 Derajat reliabilitas sangat tinggi 

 

Sumber : Rustiani (2013, hlm. 76) 

  

3.8.3. Uji Tingkat Kesukaran Instrumen  

Penelitian ini menggunakan instrumen tes berupa soal tes, soal-soal tersebut 

dapat dikatakan baik apabila soal tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Bilangan yang menunjukan sukar mudahnya suatu soal disebut sebagai 

indeks kesukaran (Difficulty Index) dengan kode P yaitu proporsi. Besarnya 

indeks kesukaran antara 0,00 yang artinya soal terlalu sukar sampai dengan 1,00 

yang artinya soal tersebut terlalu mudah, semakin kecil angka indeks maka 

semakin tinggi tingkat kesukaran soal dan semakin besar angka indeks maka 
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semakin rendah tingkat kesukaran soal.  Tingkat kesukaran dapat dihitung dengan 

rumus dibawah ini: 

   
 

  
 

Sumber: Arikunto (dalam Rustiani, 2013, hlm. 78) 

Keterangan : 

P  : Indeks Kesukaran 

B  : Banyak peserta didik yang menjawab soal itu dengan benar 

Js  : jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

Untuk mengetahui kriteria dari soal yang digunakan, indeks kesukaran 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Tabel 4 

Tingkat Kesukaran 

 

No Rentang Nilai tingkat kesukaran Klasifikasi 

1 0,70-1,00 Mudah 

2 0,30-0,70 Sedang 

3 0,00-0,30 Sukar 

Sumber: Arikunto (dalam Rustiani, 2013, hlm. 78) 

 

3.8.4. Daya Pembeda Instrumen  

Dijelaskan oleh arikunto (dalam Rustiani, 2013, hlm. 78) bahwa “Daya 

pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi atau pandai dan siswa yang berkemampuan rendah”. 

Angka yang menunjukan besarnya daya pembeda disebut sebagai indeks 

diskriminasi (D), indeks diskriminasi ini antara 0,00 sampai dengan 1,00. Untuk 

mengetahui daya pembeda instrumen maka dapat digunakan rumus berikut ini : 
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Sumber: Arikunto (dalam Rustiani, 2013, hlm. 79) 

Keterangan : 

D  : Indeks diskriminasi (daya pembeda) 

B_A : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

B_B : Hanyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

J_A : Hanyaknya peserta kelompok alas 

J_B : Banyaknya peserta kelompok bawah 

P_A : Proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

P_B : Proporsi kelompok bawah yang menjawab salah 

Tabel 5 

Klasifikasi Daya Pembeda 
 

No Rentang Nilai D Klasifikasi 

1 0,00-0,19 Jelek 

2 0,20-0,39 Cukup 

3 0,40-0,69 Baik 

4 0,70-1,00 Baik Sekali 

5 Negatif Tidak Baik 

 

Sumber: Arikunto (dalam Rustiani, 2013, hlm. 79) 

 

3.8. TEKNIK ANALISIS DATA  

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka data tersebut perlu 

untuk dilakukan pengolahan data (Data Analysis). 

Dalam penelitian ini diperoleh data berupa data kualitatif diantaranya hasil 

observasi dan pengamatan aktivitas guru beserta siswa dan data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil Pre-test dan post-test yang diujikan kepada siswa kelas 
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eksperimen dan kelas kontrol. Untuk menganalisis data tersebut dapat 

menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji beda (Uji-t) dan uji N-Gain 

3.9.1. Uji Normalitas  

Menurut Harun (dalam Sambas Ali M, 2010, hlm. 93) menjelaskan bahwa 

uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu distribusi data normal 

atau tidak dan untuk memperkecil kesalahan perkiraan (estimasi). Dalam 

penelitian ini normalitas akan diuji dengan menggunakan uji Liliefors.  

Langkah kerja uji normalitas dengan metode Liliefors menurut Somantri dan 

Muhidin (2011, hlm. 289-290) , sebagai berikut: 

1) Susunlah data dari kecil ke besar. Setiap data ditulis sekali, meskipun ada 

data yang sama. 

2) Periksa data, beberapa kali munculnya bilangan-bilangan itu (frekuensi 

harus ditulis). 

3) Dari frekuensi susun frekuensi kumulatimya. 

4) Berdasarkan frekuensi kumulatif, hitunglah proporsi empirik (observasi). 

5) Hitung nilai z untuk mengetahui Theoretical Proportion pada table z 

6) Menghitung Theoretical Proportion. 

7) Bandingkan Empirical Proportion dengan Theoretical Proportion, 

kemudian carilah selisih terbesar didalam titik observasi  antara kedua 

proporsi. 

8) Carilah selisih terbesar di luar titik observasi 

Berikut ini merupakan tabel distribusi pembantu untuk pengujian normalitas :  

Tabel 6 

Tabel Distribusi Pembantu untuk Pengujian Normalitas 
 

Xi Fi Fki         Z               -  
        

        - 
        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Sumber : Somantri dan Muhidin (2011, hlm. 291) 

Keterangan :  
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Kolom 1  : Susunan data dari kecil ke besar 

Kolom 2  : Banyak data ke i yang muncul 

Kolom 3  : Frekuensi kumulatif. Formula, fk = f + fk sebelumnya 

Kolom 4  : Proporsi empirik (observasi). Formula,    (  ) = fk/n 

Kolom 5  : Nilai Z, formula,   
     ̅

 
 

 Dimana :  ̅   
∑  

 
  dan S = 

√∑     

(∑  )
 

 

    
 

Kolom 6  : Theoretical Proportion (label z): Proporsi Kumulalif Luas Kurva 

Normal Baku dengan cara melihat nilai z pada label distribust normal.  

Kolom 7  : Selisih Empirical Proportion dengan Theoretical Proportion dengan 

cara mencari selisih kolom (4) dan kolom (6)  

Kolom 8  : Nilai mutlak, artinya semua nilai harus bertanda positif. Tandai 

selisih  mana yang paling besar nilainya. Nilai tersebut Adalah D hitung. 

Selanjutnya menghitung D tabel pada a = 0,05 dengan cara 
     

√ 
. Kemudian 

membuat kesimpulan dengan kriteria : 

1) D hitung < D tabel, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. 

2) D hitung ≥ D tabel, maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi 

normal. 

3.9.2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk kepentingan akurasi data dan 

keterpercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan kata lain, uji homogenitas ini 

untuk menguji sampel yang diambil telah homogen atau telah memiliki 

karakteristik sifat yang sama. 

Dalam penelitian ini, Uji statistika yang akan digunakan adalah Uji 

Burlett. Dengan kriteria apabila bila nilai hitung   > nilai tabel, maka    
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menyatakan varians skornya homogen ditolak, dalam hal lainnya diterima. 

Menurut Somantri dan Muhidin (2011, hlm. 294-295) Nilai hitung    diperoleh 

dengan rumus: 

         [  (∑        
 )] 

Dimana :  

  
 
= Varians tiap kelompok data 

    = n – 1 = Derajat kebebasan tiap kelompok  

B = Nilai Barlett = (Log   
      ∑     

  
    = Varians gabungan =   

    = 
∑    

  

∑  
 

Somantri dan Muhidin (2011, hlm.  295) mengemukakan langkah-langkah 

yang dapat dilakukan dalam pengujian homogenitas varians ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Menentukan kolompok-kelompok data, dan menghitung varians untuk 

tiap kelompok tersebut. 

2) Membuat tabel pembantu untuk memudahkan proses perhitungan, 

dengan model tabel sebagai berikut:  

Tabel 7 

Model Tabel Uji Burlett 
 

Sampel db = n-1   
 
        

  
 

        
  

 

     
 
 

1      

2      

…..      

∑  
     

 

3) Menghitung varians gabungan 
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4) Menghitung log dari varians gabungan 

5) Menghitung nilai Barlett 

6) Menghitung nilai    

7) Membuat kesimpulan 

3.9.3. Uji Beda (Uji-t)  

Uji beda (uji-t) ini digunakan untuk mencari perbedaan pada soal pre-test, 

perbedaan pada saat proses ketika terjadi perlakuan, dan juga perbedaan pada soal 

pos-test. Uji beda ini dilakukan untuk mengetahui kesignifikansi statistik 

perbedaan atau perubahan yang terjadi. Berikut dibawah rumus yang dapat 

digunakan untuk menghitung uji beda (uji-t) :  

  
  
̅̅ ̅     

̅̅ ̅

√
          

               
  

          
 
  

   
 
  

 

 

(Sumber: Sugiyono, 2006:118)  

Keterangan: 

   : rata-rata skor gain kelompok eksperimen 

   : rata-rata skor gain kelompok kontrol  

   : jumlah peserta didik kelas eksperimen 

   : jumlah peserta didik kelas kontrol 

  
   : varians skor kelompok eksperimen 

  
   : varians skor kelompok control 

3.9.4. Perhitungan Skor Gain Ternormalisasi  

Normalisasi gain (N-Gain) merupakan perhitungan yang dilakukan untuk 

melihat peningkatan hasil belajar kognitif siswa pada kompetensi dasar 

menjelaskan tentang komunikasi kantor pada mata pelajaran Pengantar 

Administrasi Perkantoran. Hal ini dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan menggunakan persamaan Hake (1999) : 

(g) = 
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Kemudian nilai gain ternomalisasi (g) yang diperoleh di interprestasikan 

dengan klasifikasi pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 8  

Interprestasi Nilai Gain yang Dinormalisasi 
 

Nilai (g) Klasifikasi 

(g) ≥ 0,7 Tinggi 

0,7 > (g) ≥0,3 Sedang 

(g) < 0,3 Rendah 

 

3.9. PENGUJIAN HIPOTESIS  

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

cara membandingkan skor rata-rata Gain (N-Gain) kelas eksperimen (Kelas X AP 

2) dan kelas kontrol (Kelas X AP 4). Adapun proses pengujian hipotesis akan 

meliputi uji normalitas distribusi data dan uji homogenitas sebagai syarat untuk 

menggunakan statistik parametrik yakni dengan menggunakan uji t.  
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