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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

penelitian secara kuantitatif. Supriyono (2014:2) mengungkapkan bahwa 

metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-

kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan 

sistematis. Dalam pemilihan metode penelitian eksperimen dipilih bentuk 

desain eksperimen penelitian True Experimental karena dalam desain ini, 

peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. Dengan demikian validitas internal (kualitas pelaksanaan 

rancangan penelitian) dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true experimental 

adalah bahwa sampe yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai 

kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya 

adalah adanya kelompok control dan sampel dipilih secara random.  

Peneliti memilih salah satu desain dari True experimental ini yaitu 

Posttest Only Control Design. Di dalam desain ini terdapat dua kelompok 

yang masing-masing dipilih secara random (R). Kelompok yang diberikan 

perlakuan (P1) dan kelompok yang lain tidak (P2). Kelompok yang diberi 

perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi 

perlakuan disebut kelompok kontrol. Desain ini dapat digambarkan seperti 

berikut: 

Tabel 3. 1 Desain Penelitian Posttest Only Control Design 

Random Perlakuan Tes akhir 

(posttest) 

Angket  

Motivasi Belajar 

Kelas 

Eksperimen 

P1 O1 O2 

Kelas Kontrol P2 O1 O2 

Sumber: Sugiyono, 2014 
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Keterangan: 

P1 = Metode Kooperatif Talking Chips 

P2 = Metode Konvensional (Ceramah) 

O1 = Tes Hasil Belajar 

O2 = Angket Motivasi Belajar 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014:38). 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sehingga variabel yang 

muncul pada penelitian ini adalah variabel kuantitatif. Karena penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen, maka di dalamnya terdapat dua variabel 

yaitu: 

1. Variabel Hasil Belajar 

Variabel hasil belajar terdiri dari variabel eksperimen (X1) sebagai hasil 

belajar siswa yang menerapkan metode kooperatif Talking Chips dan 

variabel kontrol sebagai hasil belajar siswa yang tanpa menerapkan 

metode kooperatif Talking Chips (X2). 

2. Variabel Motivasi Belajar 

Variabel motivasi terdiri dari variabel eksperimen (X1) sebagai motivasi 

belajar siswa yang menerapkan metode kooperatif Talking Chips dan 

variabel kontrol sebagai motivasi belajar siswa yang tanpa menerapkan 

metode kooperatif Talking Chips (X2). 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang 

diperoleh dari beberapa sumber yaitu: 
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a. Nilai Hasil Belajar 

Data nilai hasil belajar ini diperoleh melalui pemberian soal posttest 

dengan bentuk Pilihan Ganda (PG) sebanyak 20 butir. Materi yang 

diberikan mengenai drainase dan pekerjaan sanitair. Soal post-test ini 

bersifat soal pengetahuan tentang materi yang diberikan. 

b. Nilai Motivasi Belajar 

Data nilai motivasi belajar ini diperoleh dari kuesioner (angket) 

dilihat dari beberapa indikator menurut teori Uno. Terdapat enam 

indikator motivasi belajar di dalam angket tersebut. Dari angket 

tersebut ada beberapa point yang dinilai. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari peserta didik kelas XI 

TGB 1 dan XI TGB 2 SMK Negeri 9 Garut. Pemberian post-test, dan 

angket termasuk ke dalam sumber data primer, dikarenakan data tersebut 

diambil secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah peserta siswa XI TGB 

di SMK Negeri 9 Garut yang berjumlah 58 siswa. Jumlah keseluruhan kelas 

XI TGB di SMK Negeri 9 Garut berjumlah 2 kelas yang terdiri dari 32 siswa 

kelas XI TGB 1 dan 26 siswa kelas XI TGB 2. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014:81). 
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Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah siswa XI TGB 1 dan XI 

TGB 2, diambil dari kelengkapan data dan kehadiran sebanyak 40 siswa. 

Dalam hal ini peserta didik kelas XI TGB 2 menjadi kelas eksperimen 

sebanyak 20 siswa dan XI TGB 1 menjadi kelas kontrol sebanyak 20 siswa. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2014:102) mengemukakan instrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Dalam 

penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan 

validitas dan reabilitas instrumen. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji 

validitas dan reabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid 

dan reabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam 

pengumpulan datanya. 

1. Tes 

Tes adalah kumpulan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2006:150). Tes yang digunakan berupa tes bersifat kognitif 

(pengetahuan). Tes dalam ranah kognitif berupa posttest dalam bentuk 

soal Pilihan Ganda (PG) yang direncanakan untuk mengukur dan 

memperoleh informasi tentang kemampuan siswa. Penyusunan tes ini 

mengacu pada kisi-kisi yang telah disusun. 
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Tabel 3. 2 Kisi-kisi post-test Utilitas Bangunan Tahun 2015/2016 
Variabel Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Ajar 

Indikator  Jenis 

Soal 

No. 

Soal 

Hasil 

Belajar 

(O1) 

Menggambar 

Utilitas 

Gedung 

Menggambar 

drainase 

gedung 

Pengertian 

drainase 

Memahami 

pengertian 

drainase 
PG 

1-8 

  Jenis-jenis 

sanitair 

Memahami 

jenis-jenis 

sanitair 

9-20 

Jumlah soal 20 

 

Perhitungan keseluruhan nilai jawaban tes setiap siswa uang 

didapatkan dihitung dengan rumus berikut. 

 

 

 

Hasil perhitungan nilai setiap siswa kemudian disinkronkan dengan 

klasifikasi penilaian pihak sekolah. Selanjutnya disinkronkan kembali 

dengan nilai mata pelajaran Utilitas Bangunan yaitu 75 dengan rentang 

nilai yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3. 3 Klasifikasi Penilaian Hasil Belajar 
Rentang Nilai Klasifikasi Kategori Sinkronisasi 

90,00 – 100,00 Sangat Baik A Nilai > 75, LULUS 

KKM 75,00 – 89,00 Baik B 

60,00 – 74,00 Cukup C Nilai < 75, TIDAK 

LULUS KKM < 59,00 Kurang D 

Sumber : SMK Negeri 9 Garut 

Total hasil pengukuran nilai kemudian diubah kedalam bentuk 

presentase klasifikasi penilaian yang telah ditetapkan sekolah. Klasifikasi 

penilaian sesuai dengan kategori penilaian di ekolah yang peneliti 

lakukan. Perhitungan presentase melalui nilai siswa yang sama kemudian 

dbagi jumalah siswa dan dikali 100%. Seperti pada rumus berikut ini. 

Nilai  =    Skor yang didapatkan  x  10 

2 
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Akhir klasifikasi skor dibandingkan antara kategori hasil belajar 

siswa yang pembelajarannya menerapkan metode kooperatif Talking 

Chips (kelas eksperimen) dengan siswa yang pembelajarannya tanpa 

menerapkan metode kooperatif Talking Chips (kelas kontrol). 

 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner atau angket merupakan salah satu instrumen yang dipakai 

dalam penelitian ini. Tujuan penyebaran dengan menggunakan angket ini 

adalah mencari informasi data yang lengkap mengenai respon siswa dan 

memperkuat penelitian ini. Terdapat beberapa prosedur atau langkah-

langkah dalam menyusun angket yang telah dijelaskan oleh Arikunto 

(2006:225), sebagai berikut: 

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner 

2. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. 

3. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-variabel yang lebih 

spesifik dan tunggal. 

4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk 

menentukan teknik analisisnya. 

Angket untuk mengukur respon peserta didik sesuai denga peneliti 

yang akan dicapai. Angket pada penelitian ini yaitu angket untuk 

mengukur peningkatan motivasi belajar siswa berdasarkan penerapan 

metode kooperatif Talking Chips. 

 

Presentase =  jumlah siswa dengan nilai sama   x   100 %  

        Jumlah seluruh siswa  
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Tabel 3. 4 Kisi-kisi Kuesioner Motivasi Belajar 

Variabel Aspek Indikator 
No. Item 

Jumlah 
Positif Negatif 

Motivasi 

Belajar 

(O2) 

Intrinsik 

Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 

19, 31 1, 2 ,3, 

20, 32 

7 

Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

7, 8, 10, 

12 

9, 11, 13 7 

Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 

6, 29 14, 30 4 

Ekstrinsik 

Adanya penghargaan dalam 

belajar 

15, 17, 

21, 33 

16, 18, 

34 

7 

Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

4, 22 5, 23, 24 5 

Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif sehingga 

memungkinkan seorang 

siswa belajar dengan baik 

25, 27 26, 28, 

35 

5 

Jumlah 35 

 Sumber: Dokumen Pribadi, 2016 

Kuesioner (angket) yang digunakan untuk mengukur variabel 

motivasi belajar akan menggunakan skala Likert karena skala Likert 

biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:93). Jawaban 

setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, seperti pada penelitian 

ini menggunakan: 

1. Sangat Setuju 

2. Setuju 

3. Ragu-ragu 

4. Tidak Setuju 

5. Sangat Tidak Setuju 
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Dalam menjawab item instrument yang menggunakan skala Likert 

ini, responden hanya memberi tanda silang (X) pada kemungkinan skala 

yang dipilihya sesuai dengan pertanyaan. 

Selanjutnya angket yang telah diisi responden perlu dilakukan 

penyekoran atau pembobotan. Untuk pemberian skor pada skala Likert 

berarah positif dan negatif. Untuk skala likert, kemungkinan skor tersebut 

menjadi sebaliknya tergantung kepada arah pertanyaan yang diberikan. 

Tabel 3. 5 Tabel Skor angket motivasi belajar 
Arah 

Pertanyaan 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju  

Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Positif 5 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 5 

Sumber: Sugiyono, 2014 

Perhitungan seluruh skor jawaban setiap siswa melalui rumus berikut 

ini. 

 

 

Pengukuran nilai harus di klasifikasikan sesuai rentang nilai yang 

telah ditetapkan. Klasifikasi nilai meliputi kategori tinggi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah. Perhitungan nilai pada klasifikasi nilai 

motivasi belajar berikut ini.  

 

 

 

 

 

Nilai  =  Jumlah skor yang didapatkan 

Hasil nilai tertinggi : skor tertinggi  x jml. Soal angket   

   5 x 35 = 175 

Hasil nilai terendah : skor terendah x jml. Soal angket   

   1 x 35 = 35 

Rentang Nilai        : nilai tertinggi – nilai terendah 

   175 - 35  = 140 

Interval Nilai        : rentang nilai  =  140  = 35 

                                 Jml. Kategori       4 
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Klasifikasi penilaian kuesioner (angket) motivasi belajar pada tabel 

berikut. 

Tabel 3. 6 Klasifikasi Penilaian Angket Motivasi Belajar 
Rentang Nilai Kategori 

141 – 175 Tinggi 

106 – 140 Sedang 

71 – 105 Rendah 

35 – 70 Sangat Rendah 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2016 

Total pengukuran skor kemudian diubah ke dalam bentuk presentase 

dengan kategori klasifikasi di atas. Perhitungan presentase ditunjukkan 

melalui rumus berikut. 

 

 

Akhir presentase skor selanjutnya dibandingkan antara kategori 

motivasi belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan metode 

kooperatif Talking Chips (kelompok eksperimen) dengan siswa yang 

pembelajarannya tanpa metode kooperatif Talking Chips (kelompok 

kontrol). 

F. Prosedur Penelitian 

Berdasarkan pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, 

maka bentuk prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berikut 

ini. 

Presentase =  jumlah siswa dengan nilai sama   x   100 %  

        Jumlah seluruh siswa  
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Gambar 3. 1 Prosedur Penelitian 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti 

 

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap persiapan 

Tahap-tahap yang dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan studi pendahuluan, meliputi pengamatan langsung 

pembelajaran di kelas, wawancara dengan pendidik dan peserta didik 

terkait masalah yang akan diteliti. 

b. Mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil wawancara. 

c. Perumusan masalah penelitian. 

d. Mengumpulkan kajian homogen tentang penguasaan konsep metode 

pembelajaran konvensional (ceramah) dan metode kooperatif 

Talking Chips. 

e. Menyusun RPP dan homogen pembelajaran yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

f. Menyusun homogen penelitian. 

g. Membuat soal validitas dan diuji validitas soal pilihan ganda dan 

kuesioner. 

h. Mengkonsultasi dan men-judgement insrumen berupa soal post-test 

dan kuesioner motivasi belajar kepada guru mata pelajaran yang 

bersangkutan. 
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i. Merevisi/memperbaiki instrument. 

j. Melakukan pengurusan surat perizinan ke sekolah sebagai tempat 

penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Penentuan sampel yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

b. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menerapkan 

metode kooperatif Talking Chips, sedangkan pada kelas control 

menerapkan metode pembelajaran konvensional (ceramah). 

c. Pelaksanaan post-test pada kedua kelas. 

d. Pelaksanaan kuesioner motivasi belajar. 

 

3. Tahap pengelolaan dan analisis data 

a. Mengolah hasil post-test  

b. Mengolah hasil kuesioner motivasi belajar. 

c. Menganalisis dan membahas temuan hasil penelitian. 

d. Membuat kesimpulan. 

 

G. Uji Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh instrumen yang handal dan dapat 

dipertanggungjawabkan, maka instrumen diuji coba untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitasnya. Menurut Slameto validitas merupakan syarat 

terpenting dalam suatu evaluasi. Suatu tes memiliki validitas yang tinggi 

apabila alat pengukur tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. 

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah construct 

validity (validitas konstruk). Menurut Sugiyono (2015:123) instrumen yang 

mempunyai validitas konstruk adalah “jika instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan.” Untuk 
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menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan pendapat dari ahli 

(judgement experts). 

Pada penelitian ini pengujian instrumen baik tes hasil belajar maupun 

angket motivasi belajar menggunakan expert judgment yang diberikan kepada 

guru paket keahlian Teknik Gambar Bangunan. Peneliti mengajukan 20 soal 

untuk diuji dimana seluruh soal dapat digunakan dan sesuai dengan indikator 

yang ada di silabus mata pelajaran Utiltas Bangunan. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, data yang diperoleh berupa data kuantitatif. Dalam 

penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2014:147). 

Setelah data hasil kelas diperoleh berupa nilai dari hasil belajar dan data 

motivasi belajar diperoleh dari kuesioner, maka dilakukan analisis homogen 

untuk mengetahui perbedaan tingkatan pengetahuan siswa yang 

pembelajarannya menerapakan model pembelajaran dan pembelajarannya 

tanpa menerapkan model pembelajaran. Analisis data yang dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Data Hasil Instrumen 

a. Perhitungan Skor Tes Hasil Belajar 

Data yang diperoleh, digunakan untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik. Data tersebut diperoleh dari hasil belajar setelah 

perlakuan. Hasil belajar peserta didik dinilai dengan menggunakan 

kriteria penilaian yang sudah ditetapkan. 

b. Perhitungan Skor Kuesioner 

Data yang diperoleh, digunakan untuk mengukur motivasi 

belajar peserta didik. Data tersebut diperoleh dari kuesioner yang 

dibagikan kepada peserta didik. Hasil kuesioner dinilai dengan 

menggunakan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan.  

 

2. Uji Normalitas 
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Normalitas data dicari untuk memenuhi salah satu persyaratan 

penggunaan statistik parametris dalam pengujian hipotesis. Cara yang 

digunakan untuk menguji normalitas yaitu dengan pengujian Shapiro-

Wilk karena banyaknya data di bawah 50 buah, yaitu 40 responden. 

Berdasarkan pada kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Jika nilai Sig. > α (α = 0,05) maka data berdistribusi normal.  

2. Jika nilai Sig. < α (α = 0,05) maka data berdistribusi tidak normal. 

 

3. Uji Homogenitas 

Homogenitas data juga dicari untuk memenuhi salah satu 

persyaratan penggunaan homogen parametris dalam pengujian 

hipotesis. Fungsi uji homogenitas adalah untuk menguji apakah varians 

tersebut homogen atau tidak homogen. Berdasarkan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika α = 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai Sig. atau [α = 0,05 

≥ Sig.], maka Ha di tolak dan Ho di terima artinya Tidak Homogen 

2) Jika α = 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai Sig. atau [α = 0,05 

≤ Sig.], maka Ho ditolak dan Ha di terima artinya Homogen. 

Jika data homogen, dapat dianalisis menggunakan analisis 

parametriks (one way analysis), jika data tidak homogen, maka 

dianalisis dengan menggunakan analisis nonparametriks.  

 

4. Uji  Hipotesis 

Bila hasil asumsi unit tidak terpenuhi (misalnya data harus nomal), 

maka dilakukan uji hipotesis Mann-Whitney dengan SPSS 22.0. 

Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

1) Ho ditolak dan Ha diterima  jika nilai p-value pada kolom sig (2-

tailed) < level of significant (0.05) 

2) Ho diterima dan Ha di tolak  jika nilai p-value pada kolom sig (2-

tailed) > level of significant (0.05) 


