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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan SMP N 1 Bandung, yang terletak di 

Jalan Ksatrian Nomor 12, Bandung. Jumlah siswa yang terdaftar pada semester 

genap tahun ajaran  2012/2013 di SMP N 1 Bandung yang berjumlah 1260 Orang 

siswa merupakan populasi dalam penelitian ini.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 

semester genap tahun ajaran 2012/2013 sebanyak dua kelas yaitu VII. 2 sebanyak 

36 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VII.3 sebanyak 36 siswa sebagai 

kelas control. Penetapan ini didasarkan pertimbangan bahwa kelas tersebut terdiri 

dari siswa-siswi yang memiliki kemampuan yang relative homogen.  

Furchan (2007:204) mengemukakan bahwa beberapa penulis menyarankan 

agar peneliti memasukkan sedikitnya  tigapuluh subyek ke dalam sampelnya, 

karena jumlah ini memungkinkan penggunaan statistic sampel besar. Dalam 

penelitian eksperimen, hendaknya dipilih sampel yang dapat menampung 

sedikitnya tigapuluh orang untuk tiap kelompok. Selain itu pemilihan kelas VII.2 

dan VII.3 didasari pada hasil diskusi antara peneliti dan guru matapelajaran IPS 

dimana kedua kelas tersebut adalah kelas yang partisipasi atau aktivitas siswanya 

kurang pada mata pelajaran IPS. 

B. Desain dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengolahan data 

menggunakan perhitungan statistic. Bacon dalam Handbook Tim Pengembangan 

Ilmu Pendidikan (2007:336) berpandangan bahwa: 
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Ilmu pengetahuan tidak dapat dicapai kecuali melalu eksperimentasi. 

Metode induktif yang dikembangkan merupakan dasar untuk melakukan 

observasi dalam eksperimen, terutama dalam upaya merumuskan prinsip-

prisip, hukum-hukum dan teori-teori ilmu pengetahuan sebagaimana 

dalam penelitian ilmiah modern. Pengembangan dan penerapan statistika 

bukan hanya pada bidang fisika atau pada penelitian bidang ilmu alamiah 

saja, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan lain, seperti bidang 

penelitian sosial dan perilaku. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperiment 

atau eksperimen semu. Penelitian quasi eksperimen merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang 

dikenakan pada subjek selidik. John W. Creswell (2008:313) “Quasi experimental 

designs do not include the use of random assignment. Reseachers who employ 

these design rely instead on other techniques to control (or at least reduce) 

threats to internal validity. We shall describe some of these techniques as we 

discuss several quasi-experimental design.  

Untuk melaksanakan eksperimen secara murni maka variable yang 

mungkin berpengaruh dan mempengaruhi variabel bebas harus dapat dikontrol 

dengan ketat. Pengontrol yang ketat hanya mungkin dilakukan dalam eksperimen 

di laboratorium. Mengingat penelitian ini bukan dalam kondisi laboratorium tapi 

dalam kegiatan sehari-hari sehingga tidak dimungkinkan untuk mengontrol semua 

variable bebas dan terikat secara ketat, maka bentuk penelitian ini adalah 

eksperimen semu (Quasi Eksperimen). Adapun jenis desain dalam penelitian ini 

berbentuk desain Non-equivalent (Pretest dan Post-test) Control Group Design. 

Desain quasi eksperimen dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Desain Quasi Eksperimen 

KELAS Pre Test Perlakuan Post Test 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O1 - O2 
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Keterangan : 

O1 = Tes awal pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

O2 = Tes akhir pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

X = Perlakuan teknik pembelajaran icebreaker 

Untuk memperoleh dasar yang lebih menyakinkan dalam memperkirakan 

pengaruh dan suatu materi guru dapat mengganti desain pembelajaran, yang 

semula menggunakan treatment + evaluation menjadi menggunakan desain 

pretest + treatment + post-test. Dalam hal ini, sebelum memulai materi yang akan 

dipelajari, guru harus memberikan pretest lalu setelah mereka selesai mempelajari 

dengan perlakuan tertentu guru memberikan post-test untuk mengetahui motivasi 

belajar setelah diberi perlakuan. Dan untuk mengetahui sejauh mana perolehan 

motivasi belajar siswa, harus mengurangkan nilai post-test dengan nilai pretest 

dan nilai akhir yang diperoleh merupakan tanda keberhasilan atau 

ketidakberhasilan perlakuan yang telah dilakukan. 

Kelas control dan kelas eksperimen digunakan masing-masing satu kelas 

karena teknik pembelajaran atau variable penelitian yang diterapkan hanya satu 

yaitu teknik icebreaker, sehingga berdasarkan hasil diskusi antara peneliti dengan 

dosen pembimbing cukup dilakukan pada satu kelas control dan satu kelas 

eksperimen. Pemilihan kelas dalam penelitian Quasi eksperimen tidak bertujuan 

untuk generalisasi tetapi untuk memilih kelas yang akan diberikan perlakuan yang 

berbeda dengan kelas control sehingga dalam penelitian ini satu kelas control dan 

satu kelas eksperimen dirasa cukup. 

C. Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya salah pengertian antara penulis dan pembaca, 

serta untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka perlu 

kiranya penulis memberikan penjelasan tentang konsep yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini. 
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1. Teknik Icebreaker dalam Pembelajaran 

Icebreaker adalah salah satu cara yang dapat diterapkan guru untuk 

mengalihkan situasi dari yang membosankan, mengantuk, menjenuhkan, dan dari 

suasana yang kaku menjadi rileks, bersemangat, serta ada perhatian dan ada rasa 

senang untuk mendengarkan atau memperhatikan materi pelajaran yang diberikan. 

Pemberian icebreaker ini tergantung pada jenis materi yang akan disampaikan dan 

metode pembelajaran yang digunakan. Icebreaker yang dapat digunakan oleh 

guru dapat berupa game, jokes, kuis, anekdot, penayangan animasi atau karikatur 

lucu, mengadakan kegiatan yang dapat membuat siswa bergerak bebas sejenak 

atau pemberian musik yang dapat membuat rileks siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan icebreaker pada awal 

pembelajaran, kegiatan inti dan pada akhir pembelajaran, dengan jenis permainan 

yang diberi judul “produksi kapal”  (lampiran 7), dan “berbelanja” (lampiran 10) 

pada kegiatan inti. Dan menggunakan icebreaker tepuk, jokes, gambar, dan cerita 

motivasi, teka-teki pada saat kegiatan membuka dan menutup pelajaran. 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu, 

membuat mereka tetap melakukannya, dan membantu mereka dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini berarti bahwa konsep motivasi digunakan 

untuk menjelaskan keinginan berperilaku, arah perilaku c (pilihan), intensitas 

perilaku (usaha, berkelanjutan), dan penyelesaian atau prestasi yang 

sesungguhnya. Motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan 

kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang memiliki motivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. 

Indikator Motivasi yang dikemukakan oleh Pintrich (1991:3) yang 

terdiri dari: 
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1) komponen nilai (value component) yaitu keyakinan tentang 

pentingnya nilai (kegunaan) tugas belajar 

2) Komponen harapan (expectancy component) yaitu keyakinan 

seseorang tentang kemampuan atau keterampilan untuk 

mengerjakan tugas 

3) komponen afektif (affectiv component) yaitu perasaan tentang diri, 

atau reaksi emosional dalam melaksanakan tugas belajar. 

D. Prosedur Penelitian 

Tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini meliputi: 

studi pendahuluan, persiapan, pelaksanaan dan diakhiri dengan analisis hasil dan 

penyusunan laporan. 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang 

kegiatan pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Bandung sehingga dapat diperoleh 

permasalahan-permasalahan yang aktual, secara bersamaan, pada tahap ini juga 

dilakukan studi penelitian sebelumnya, motivasi belajar dan studi literatur 

mengenai teknik pembelajaran Icebreaker.  

 

2. Tahap Persiapan 

Kegiatan persiapan pokok yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun 

pembelajaran dan mempersiapkan instrumen penelitian. Penyusunan kegiatan 

pembelajaran dimulai dengan analisis materi. Kegiatan berikutnya adalah 

mengidentifikasi indikator-indikator motivasi belajar yang tepat dan sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. Pada tahap ini juga dilakukan studi analisis 

indikator motivasi belajar, dilanjutkan dengan membuat instrumen dan 

menganalisis data. 

Setelah dilakukan studi analisis indikator motivasi selanjutnya 

dipersiapkan jenis icebreaker yang akan digunakan pada Standar Kompetensi 

Memahami Kegiatan Ekonomi Masyarakat dengan Kompetensi Dasar 
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Mendeskripsikan Kegiatan Pokok Ekonomi yang Meliputi Kegiatan Konsumsi, 

Produksi, dan Distribusi Barang/Jasa. Dimulai dengan pemilihan icebreaker yang 

nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran. Icebreaker tersebut sebelum 

digunakan dalam proses pembelajaran terlebih dahulu dijudgement, untuk melihat 

kesesuaian antara icebreaker yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. 

 

3. Tahap Pelaksanaan 

Memperkenalkan pembelajaran IPS materi Kegiatan Ekonomi Masyarakat 

dengan menggunakan teknik icebreaker dengan melakukan koordinasi pada guru 

yang bersangkutan, mengadakan pretest (tes awal) pada kelompok eksperimen 

dan kontrol untuk mengetahui motivasi belajar sebelum diberikan perlakuan. 

Pembelajaran menggunakan teknik icebreaker pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran tanpa teknik icebreaker  pada kelas kontrol, melakukan observasi 

keterlaksanaan pembelajaran materi Memahami Kegiatan Ekonomi Masyarakat, 

memberikan post-test (tes akhir) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengetahui tingkat motivasi belajar siswa setelah mendapat perlakuan, dan 

menyebarkan angket untuk menjaring tangapan siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan teknik icebreaker 

 

4. Tahap Analisis data dan Penyusunan Laporan 

Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan software Statistic 20 for 

windows. Karena skala yang digunakan dalam  tes motivasi belajara (MSLQ) 

adalah skala ordinal, sehingga analisis data yang dilakukan adalah Analisis 

Statistik Non-Parametrik dengan menggunakan Uji Wilcoxon matched pairs test 

yaitu dengan membandingkan angka Asymp. Sig. (2-tailed) dengan nilai alfa (α) 

dengan kriteria; jika angka Asymp (Sig) < alfa (α), maka Ho ditolak. Sebaliknya, 

jika angka Asymp signifikan (Sig) > alfa (α), maka Ho diterima. 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

Berikut bagan prosedur penelitian: 
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Bagan 3.1. Prosedur Penelitian 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, maka digunakan beberapa instrumen. Instrumen dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi instrumen pengumpul data dan instrumen perlakuan. Untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini digunakan tiga macam instrumen yaitu tes 

motivasi belajar, angket tanggapan siswa dengan teknik icebreaker, dan observasi 

interaksi pembelajaran di kelas eksperimen. 

 

1. Tes Motivasi Belajar 

Tes motivasi belajar ini merupakan hasil modifikasi dari Paul R. Pintrich, 

David A. F. Smith, Teresa Garcia, and Wilbert J. McKeachie dalam tulisannya “A 

Manual for the Use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ). Bentuk tes motivasi belajar siswa ini menggunakan Skala ordinal, 

dengan keterangan poin 1 sangat tidak sesuai dan poin 7 sangat sesuai dengan diri 

siswa. Berikut ini kisi-kisi angket motivasi belajar siswa dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar Siswa 

(Paul R. Pintrich, David A. F. Smith, Teresa Garcia, 

and Wilbert J. McKeachie, 1991) 

DIMENSI INDIKATOR NOMOR BUTIR 

SOAL 

A. Komponen Nilai  

(Value Component) 

1. Tujuan Orientasi 

Instrinsik 

2. Tujuan Orientasi 

Ekstrinsik 

3. Nilai Tugas 

1, 16, 22, 24, 7, 11, 

13, 30, 4, 10, 17, 23, 

26, 27 

B. Komponen Harapan 

(Expectancy 

Component) 

1. Pengendalian 

kepercayaan diri 

dalam pembelajaran 

2. Kemampuan 

mengerjakan tugas 

2, 9, 18, 25, 5, 6, 12, 

15, 20, 21, 29, 31 
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C. Komponen Afektif  

(Affective 

Component) 

1. Uji tingkat 

kekhawatiran 

 

3, 8, 14, 19, 28 

 

2. Angket Tanggapan Siswa 

Angket digunakan untuk menjaring tanggapan siswa tentang pembelajaran 

IPS materi Memahami Kegiatan Ekonomi Masyarakat dengan menggunakan 

teknik icebreaker yang diterapkan. Angket yang dikembangkan dalam penelitian 

ini berupa skala likert, dengan menggunakan empat kategori respon yaitu; setuju 

(S), Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju (TS). 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Angket Tanggapan Siswa terhadap Penggunaan Icebreaker 

Variabel Indkator Item 

Positif Negatif 

Penggunaan 

teknik 

icebreaker 

1.  Semangat Belajar 3, 8, 9, 10,  

11, 12, 13 

15, 16 

2. Meningkatkan daya 

ingat 

2, 4, 14 17 

3. Suasana belajar yang 

menyenangkan 

1, 5, 6, 7 18 

 

3. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati sejauh mana tahapan 

pembelajaran IPS materi Memahami Kegiatan Ekonomi Masyarakat dengan 

menggunakan teknik icebreaker yang telah direncanakan terlaksana. Observasi 

yang dilakukan adalah observasi terstruktur dengan menggunakan lembaran daftar 

cek. 
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Tabel 3.4 

Format Observasi kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan: 

1. Motivated Strategies Learning Questionnaire (MSLQ) 

Tes Motivasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung, 

tetapi melalui penyebaran seperangkat daftar pertanyaan tertulis kepada responden 

yang menjadi sampel penelitian, yang disertai dengan alternatif jawaban. Alat 

yang digunakan adalah Skala Ordinal, dengan 7 poin, yaitu : 

 

No Uraian Observasi 
Pilihan 

Ya Tidak 

1 Situasi kelas mendukung untuk dilaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan teknik icebreaker 

  

2 Selama pembelajaran berlangsung. Ada siswa bertanya 

pada guru karena ada hal yang tidak dimengerti 

  

3 Ketika siswa diminta untuk mengerjakan soal di papan 

tulis, siswa bersemangat dan aktif 

  

4 Siswa terlihat menikmati belajar IPS dengan 

menggunakan teknik icebreaker 

  

5 Suasana kelas terlihat sangat aktif   

6 Selama pembelajaran berlangsung, terdapat siswa yang 

tidak memperhatikan guru 

  

7 Selama pembelajaran berlangsung ada siswa yang 

bermalasan dan tidur 

  

8 Kegiatan pembelajaran hanya di dominasi oleh guru   

9 Siswa terlihat merasa jenuh dan bosan ketika 

pembelajaran dengan menggunakan teknik icebreaker 

berlangsung 

  

10 Terdapat siswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar   
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1 2 3 4 5 6 7 

Sangat tidak sesuai 

Dengan saya 

Sangat Sesuai 

Dengan saya 

 

 

 

 

2. Angket Tanggapan Siswa 

Pada angket tanggapan siswa menggunakan skala Likert 3 poin yaitu 

Setuju (S), Kurang Setuju (KS) dan Tidak Setuju (TS). 

 

3. Observasi langsung 

Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan menghimpun data atau 

informasi yang dilakukan dengan memperhatikan (melihat) dan/atau 

mendengarkan orang atau peristiwa, dan hasilnya yang telah terungkap 

selanjutnya dicatat. Observasi langsung dilakukan dalam kelas. Observasi 

langsung dilakukan terhadap guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPS 

untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran melalui lembar observasi. 

 

G. Teknik Analisisis Data 

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis 

statistic Non-Parametrik, yaitu statistic bebas sebaran (tidak mensyaratkan  bentuk 

sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak). Selain itu, statistic non 

parametric biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan 

ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Ciri-ciri dari statistic non 

parametric antara lain, data tidak berdistribusi normal, umumnya data berskala 

nominal atau ordinal, umumnya dilakukan pada penelitian sosial dan jumlah 

sampel kecil.  

1. Tes Motivasi Belajar (Motivated Stategies for Learning Questionnaire) 

Tes yang digunakan berupa ter baku Motivated Stategies Learning 

Questionnaire (MSLQ). Tes MSLQ mernggunakan skala ordinal yang nantinya 

akan dianalisis menggunakan Uji Walcoxon pada program SPSS 20 for windows. 
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Hasil analisis tes akan dideskripsikan untuk menjawab hipotesis mengenai 

motivasi belajar siswa dengan menggunakan teknik icebreaker 

2. Analisis Observasi 

Hasil observasi dianalisis dengan metode analisis deskriptif komparatif. 

Data yang diperoleh dari observasi dianalisis berdasarkan hasil pengamatan 

observer. Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat kecenderungan penyebaran 

pada masing-masing indikator dan melihat secara umum penyebaran setiap 

aktivitas pembelajaran  

3. Angket Tanggapan Siswa 

Data yang diperoleh dari angket dihitung persentasenya menggunakan 

rumus, sebagai berikut: 

100%
N

F
P   

Dimana :  P  = Persentase jumlah siswa yang terlibat 

   F = Jumlah siswa yang terlibat 

  N = Jumlah siswa keseluruhan  

Skala yang digunakan adalah skala Likert, setiap jawaban diberi nilai 

kuantitatif  3, 2, 1 untuk pernyataan sikap positif (favorable) dan 1, 2, 3 untuk 

pernyataan bersifat negatif (unfavorable). Tafsiran persentasenya adalah: 

 

0% = tidak satupun 

1% - 25% = sebagian kecil 

26% - 49% = hampir setengahnya 

50% = setengahnya 

51% - 75% = sebagian besar 

76% - 99% = hampir seluruhnya 

100% = seluruhnya 

(Warsito, 1992:10-11) 

 

 Setelah tabulasi data selesai dikerjakan, maka analisis data dilakukan 

dengan menginterpretasikan atau memberikan penafsiran pada nilai persentase 
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yang diperoleh. Proses analisis data mencakup prosedur mengubah data menjadi 

bentuk baku sehingga mempermudah perbandingan sehingga dapat memberikan 

hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

 


