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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu. Pemilihan metode penelitian 

dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas dalam menunjukkan syarat-

syarat yang benar dalam melakukan penelitian.Sehingga hasil penelitian yang 

diperoleh memiliki harga ilmiah yang tinggi. Sugiyono (2013, hlm. 11) 

menjelaskan metode kuantitatif sebagai berikut. 

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
 
Eksperimen semu menurut Sugiyono (2012, hlm. 114)merupakan eksperimen 

yang memiliki perlakuan, pengukuran dampak, dan unit-unit eksperimen, namun 

tidak menggunakan penempatan secara acak. Eksperimen semu bertujuan untuk 

memperkirakan kondisi variabel dalam keadaan tidak memungkinkan untuk 

mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan.Penelitian ini 

dilakukan untuk melihat dampak dari perlakuan yaitu penerapan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada kelas eksperimen dan 

penerapan metode konvensional pada kelas kontrol terhadap motivasi belajar 

siswa. 

 

B. Desain Penelitian 

Umar (2008, hlm. 6) berpendapat desain penelitian merupakan rencana untuk 

memilih sumber-sumber daya dan data yang akan dipakai untuk diolah dalam 

rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Nonequivalent Control Group Design. Pemilihan desain ini 

disebabkan peneliti tidak mampu mengontrol secara ketat masuknya pengaruh 

variabel-variabel luar. Sugiyono (2013: 118), mengungkapkan bahwa 

nonequivalent control group design hampir sama dengan pretest-posttest control 

group design pada true experimental design, hanya saja pada desain ini kelompok 

eksperimen atau kontrol tidak dipilih secara acak. Pemilihan kelas eksperimen dan 
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kelas kontrol dalam penelitian ini ditetapkan atas pertimbangan peneliti dan 

disarankan oleh guru mata pelajaran IPS. Pada desain penelitian ini,sebelum siswa 

diberikan perlakuan, siswa mengisi angket untuk mengetahui tingkat motivasi 

belajar siswa sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match pada kelas eksperimen dan penerapan metode konvensional pada kelas 

kontrol. Sesudah siswa memperoleh perlakuan, siswa juga mengisi angket untuk 

mengetahui ada atau tidaknya peningkatan motivasi belajar siswa. Sehingga 

pengaruh perlakuan yang diberikan dapat diketahui karena peneliti dapat 

membandingkan  keadaan atau motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan. 

Tabel 3.1 

NonequivalentControl Group Design 

Kelompok Sebelum Perlakuan Sesudah 

Kelas Eksperimen O1 
X1 

O2 
X2 

Kelas Kontrol O3 

C1 
O4 

C2 

 Sumber: Sugiyono, 2014, hlm. 116 

Keterangan : 

X1 : Perlakuan pertama yaitu pembelajaran IPS menggunakan model 

kooperatif teknikmake a match. 

X2 : Perlakuan kedua yaitu pembelajaran IPS menggunakan model 

kooperatif teknik make a match. 

C1 : Perlakuan pertama yaitu pembelajaran IPS menggunakan metode 

konvensional. 

C2 : Perlakuan kedua yaitu pembelajaran IPS menggunakan metode 

konvensional. 

O1 : pretest yaitu data awal motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen. 

O2 : posttest yaitu motivasi belajar siswa setelah mendapat perlakuan  

 (model kooperatif teknik make a match) pada kelaseksperimen. 

O3: pretest yaitu data awal motivasi belajar siswa pada kelas kontrol. 
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O4: posttestmotivasi belajar siswa setelah pembelajaran dengan metode  

 konvensional pada kelas kontrol. 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum 

dan sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match pada 

kelas eksperimen serta sebelum dan sesudah penerapan metode konvensiomal 

pada kelas kontrol.  

 

C. Definisi Operasional 

Definisi istilah dibutuhkan untuk mengetahui variabel-variabel yang ada 

dalam penelitian ini. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami 

hasil dan manfaat dari penelitian. Sugiyono (2013, hlm. 3) berpendapat pengertian 

variabel penelitian sebagai berikut. 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 
 
Variabel dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif teknik 

make a matchsebagai variabel bebas (variabel independen) dan motivasi belajar 

siswa sebagai variabel terikat (variabel dependen). Model pembelajaran 

kooperatif teknik make a match merupakan kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti 

dan motivasi belajar adalah nilai atau sifat siswa yang akan dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya oleh peneliti.Model pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu 

hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaan individu dan 

pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim dalam Isjoni, 2011, hlm. 27). 

Pembelajaran dengan model kooperatif melatih siswa untuk berinteraksi dan 

memecahkan masalah yang ada secara berkelompok. Guru dalam proses 

pembelajaran kooperatif, hanya sebagai fasilitator dan mengarahkan siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang ditemukan. Model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan guru agar siswa 

dapat menggali dan mendalami materi dalam pembelajaran. Penerapan teknik ini 

tidak hanya melatih siswa untuk memecahkan masalah (mencari pasangan kartu) 

tetapi juga menumbuhkan suasana yang menyenangkan sehingga mengurangi 

kebosanan siswa dalam belajar. 
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Motivasi belajar siswa adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku (Uno, 2009, 

hlm. 23). Motivasi sangat diperlukan dalam berbagai hal, termasuk dalam proses 

pembelajaran dalam kelas, karena dengan adanya motivasi akan mendorong siswa 

untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Tabel 3.2 

Indikator Motivasi Belajar Siswa 

Variabel Indikator 

Motivasi 

belajar 

siswa 

Ketekunan dalam belajar 

Kemandirian dalam belajar 

Minat dan perhatian dalam belajar 

Ulet dalam menghadapi kesulitan 

Kualifikasi hasil belajar 

  Diadaptasi oleh penulis dari Riduwan (2012, hlm. 31-32) 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah 

dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian 

(Riduwan, 2009, hlm. 54). Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII 

yang pembelajaran IPS diajar oleh Drs. Muhamad Sukarno dan berjumlah 5 

kelas yaitu VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, serta VIII E di SMP Negeri 40 

Bandung dan jumlah siswa sebanyak 166 siswa. 

2. Sampel 

Sugiyono (2013, hlm. 62) menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan non-probability samplingdengan teknik 

penentuan sampel menggunakanpurposive sampling. Non-probability 

samplingmerupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 

peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. 

Teknik purposive samplingyaitu pengambilan sampel berdasarkan 
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pertimbangan-pertimbangan tertentu atau penentuan sampel untuk tujuan 

tertentu (Riduwan, 2009, hlm. 63). 

Penelitian ini tidak mengambil sampel dengan memberikan peluang yang 

sama dikarenakan keterbatasan dan tidak terdapat kemungkinan untuk 

memisahkan siswa secara acak dari beberapa kelas untuk bergabung menjadi 

kelas baru yang akan menerima treatment (kelas eksperimen). Oleh karena 

itu, penelitian ini mengambil sampel kelas VIII C dan kelas VIII D. Kelas 

VIII C sebagai kelas kontrol/kelas pembanding, sedangkan kelas VIII D 

sebagai kelas eksperimen. Penentuan kelas VIII D dan kelas VIII C sebagai 

kelas penelitian sebagai hasil pertimbangan dari peneliti dan rekomendasi 

dari guru mata pelajaran IPS yang melihat motivasi belajar siswa kelas VIII 

D masih rendah jika dibandingkan dengan siswa kelas VIII C. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan arahan bagi peneliti dalam melaksanakan 

penelitian dari awal sampai akhir. prosedur dalam penelitian ini dibagi menjadi 

tiga tahap kegiatan yaitu : 

1. Tahap Perencanaan/Persiapan 

a. Peneliti menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

melihat motivasi belajar siswa pada kedua kelas tersebut. 

b. Penelitian menentukan perlakuan yang akan dilakukan pada kelas 

penelitian. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match, sedangkan kelas kontrol 

diberi perlakuan dengan metode pembelajaran konvensional 

(ceramah). 

c. Peneliti melakukan konsultasi dengan guru mata pelajaran IPS untuk 

mengetahui karakteristik kedua kelas yang akan dilakukan penelitian. 

d. Menyusun perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

e. Menyusun alat untuk mengukur motivasi belajar siswa yaitu dengan 

menyusun kisi-kisi angket motivasi berdasarkan indikator Riduwan, 

merumuskan item pertanyaan dan alternatif jawaban, melakukan uji 
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coba angket yang telah disusun untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas. 

f. Peneliti menyebarkan angket kepada 30 siswa SMP Islam Terpadu 

Bina Insan Unggul dalam rangka memperoleh data untuk pengujian 

reliabilitas dan validitas angket yang akan digunakan untuk mengukur 

motivasi belajar siswa pada kelas penelitian. 

g. Peneliti menganalisis angket yang reliable dan valid. Pernyataan 

angket yang tidak reliable dan tidak valid dihapus dari daftar 

pernyataan angket. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Penelitian ini dilakukan oleh Drs. Muhamad Sukarno sebagai guru 

yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

dan metode konvensional, sedangkan peneliti sebagai  observer. 

b. Sebelum penerapan perlakuan, siswa terlebih dahulu mengisi angket 

motivasi sebagai pre nontest untuk mengetahui tingkat motivasi belajar 

siswa sebelum diberi perlakuan. Pre nontest dilakukan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Perlakuan dilakukan sebanyak 2 kali pada setiap kelas. 

d. Tahap akhir pelaksanaan adalah pemberian post nontest yaitu siswa 

kembali mengisi angket untuk melihat apakah terdapat perbedaan 

motivasi belajar sebelum dan sesudah dilaksanakan perlakuan. 

3. Tahap Akhir/Pelaporan 

Tahap akhir penelitian ini yaitu mengolah data dari angket yang diisi oleh 

siswa. Peneliti mengolah hasil angket sebelum dan sesudah perlakuan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil analisis angket digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan pembuktikan hipotesis penelitian.Kemudian 

setelah rumusan masalah dan hipotesis penelitian sudah terjawab, maka 

peneliti membuat kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan  

menyusun kesimpulan penelitian tersebut ke dalam pembahasan laporan 

penelitian. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkandata, diperlukan alat untuk mengumpulkannya yang 

berupa instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah instrumen nontes yaitu angket untuk mengukur motivasi belajar 

siswa.Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang 

bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna 

(Riduwan, 2009, hlm. 71). Tujuan dari penyebaran angket ialah mencari 

informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa 

khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Penelitian ini menggunakan 

angket tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk pernyataan 

kemudian responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan 

karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda cheklist. Pernyataan 

dalam angket penelitian ini terdiri dari 14 pernyataan. 

 
G. Instrumen Penelitian 

1. Angket 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen nontes 

yaitu angket untuk mengukur motivasi belajar siswa.Angket adalah daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan 

respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna (Riduwan, 2009, hlm. 

71). Penyebaran angket bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar 

siswa sebelum dan setelah diimplementasikan pembelajaran kooperatif teknik 

make a match pada kelas eksperimen dan metode konvensional pada kelas 

kontrol.Selain itu, tujuan dari penyebaran angket ialah mencari informasi yang 

lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila 

responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

pengisian daftar pertanyaan. 

Penelitian ini menggunakan angket tertutup yaitu angket yang disajikan 

dalam bentuk pernyataan kemudian responden diminta untuk memilih satu 

jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan 

tanda cheklist. Pernyataan dalam angket penelitian ini terdiri dari 14 

pernyataan.Pengukuran jawaban angket menggunakan skalalikert, 
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yangdigunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang. Pertanyaan−pertanyaan yang ada di dalam angket dibagi 

menjadi dua kriteria, yaitu kriteria positif dan kriteria negatif. Kriteria 

penskoran angket dengan pertanyaan positif sebagai berikut. 

Setuju (S) = 4 

Kurang setuju (KS) = 3 

Ragu-ragu (R) = 2 

Tidak setuju (TS) = 1 

Sedangkan untuk pertanyaannegatif akan mendapatkan skor. 

Setuju (S) = 4 

Kurang setuju (KS) = 3 

Ragu-ragu (R) = 2 

Tidak setuju (TS) = 1 

Angket untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa dikembangkan 

berdasarkan teori Riduwan (2012, hlm. 31-32) yang dimodifikasi oleh peneliti. 

Kisi-kisi instrumen motivasi belajar siswa dikembangkan dari definisi 

operasional variabel yaitu : 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar Siswa 

Variabel Indikator Pengembangan Indikator 
No Item 

+ - 

Motivasi 

Belajar 

Siswa 

Ketekunan 

dalam belajar 

Mengumpulkan tugas tepat waktu 4  

Mendengarkan ketika guru menjelaskan 

materi 

13  

Kemandirian 

dalam belajar 

Memperkaya informasi dari berbagai 

sumber 

8  

Mengerjakan tugas tanpa mencontek 7  

Minat dan 

perhatian 

dalam belajar 

Menunggu kehadiran guru di dalam kelas 1  

Membawa buku catatan khusus IPS 2  

Mencatat materi pada buku catatan 3  

Ulet dalam 

menghadapi 

Memeriksa kembali jawaban sebelum 

mengumpulkan tugas 

5  
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kesulitan Bertanya kepada guru ketika sulit 

mengerjakan soal 

 10 

Berani mengajukan pertanyaan 12  

Saya berhenti mengerjakan soal tentang 

sistem perhitungan pajak karena terlalu 

sulit, dan menunggu jawaban teman 

 9 

Kualifikasi 

hasil belajar 

Berani memberikan pendapat atau contoh 

terkait materi yang sedang dipelajari 

11  

Keberhasilan dalam menjawab soal 6  

Saya mendapat penghargaan (pujian) dari 

guru atas kemampuan saya menguasai 

materi sistem perpajakan Indonesia 

14  

 

Tabel 3.4 

Angket Motivasi Belajar Siswa 

Pernyataan 
Jawaban 

S KS R TS 

Saya tidak berada di luar kelas sebelum guru IPS datang     

Saya membawa buku catatan khusus IPS ketika ada jadwal 

pelajarannya 

    

Saya mencatat materi yang menurut saya penting pada buku 

catatan IPS 

    

Saya selalu mengumpulkan tugas IPS tepat waktu     

Saya memeriksa kembali jawaban sebelum tugas 

dikumpulkan 

    

Meneliti kembali jawaban membuat saya tidak melakukan 

banyak kesalahan dalam menjawab soal 

    

Saya berusaha tidak terpengaruh dengan jawaban teman     

Saya menambah wawasan tentang sistem perpajakan 

Indonesia dengan mencari di internet atau melihat berita 
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Saya berhenti mengerjakan soal tentang sistem perhitungan 

pajak karena terlalu sulit, dan menunggu jawaban teman 

    

Saya lebih memilih bertanya kepada guru ketika sulit 

mengerjakan soal sistem perpajakan Indonesia 

    

Saya dapat memberikan pendapat atau contoh tentang sistem 

perpajakan Indonesia 

    

Saya berani mengajukan pertanyaan terkait materi sistem 

perpajakan Indonesia yang menurut saya sulit 

    

Saya tidak ingin diganggu teman ketika guru menjelaskan 

materi karena saya ingin menguasai materi sistem perpajakan 

Indonesia 

    

Saya mendapat penghargaan (pujian) dari guru atas 

kemampuan saya menguasai materi sistem perpajakan 

Indonesia 

    

 

2. Dokumentasi 

Dalam melaksanakan suatu penelitian, melakukan kegiatan dokumentasi 

menjadi hal yang wajib dilakukan karena berguna sebagai bukti bahwa 

penelitian telah dilaksanakan. Menurut Arikunto (2006, hlm. 158), 

dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda, 

dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa studi dokumentasi dapat 

mempermudah penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti agar informasi 

yang diperoleh selama penelitian dapat lebih dipercaya keakuratannya dan 

penelitian ini dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini, data-

data yang akan peneliti kumpulkan adalah data tentang sekolah yang menjadi 

tempat penelitian yakni SMP Negeri40 Bandung. 

Dokumentasi yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengumpulkan bahan seperti data-data, arsip, dokumentasi mengenai 

gambaran umum sekolah yang meliputi jumlah siswa, profil sekolah, visi dan 

misi sekolahdan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian ini, serta data-data 
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mengenai perangkat pembelajaran guru IPS yang meliputi program tahunan, 

program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan 

konsistensi atau keajegan suatu alat ukur(Riduwan, 2009, hlm. 115-116). Uji 

reliabilitas angket dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach’s 

Alphadengan langkah- langkah sebagai berikut. 

Langkah 1 : menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus : 

    
∑  

  
 ∑   

 

 

 
 

Keterangan: 

    =varians tiap item 

∑  
  = jumlah kuadrat jawaban responden tiap varians 

 ∑   
 
 = jumlah kuadrat seluruh responden tiap item 

N  = jumlah responden uji coba 

Langkah 2 : menjumlahkan varians semua item dengan rumus : 

∑                    

Langkah 3 : menghitung varians total dengan rumus : 

    
∑  

  
 ∑   

 

 

 
 

Keterangan: 

   = varians tiap item 

∑  
  = jumlah kuadrat jawaban responden tiap varians 

 ∑   
 
= jumlah kuadrat seluruh responden tiap item 

N = jumlah responden uji coba 
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Langkah 4 : masukkan nilai Alpha dengan rumus : 

    (
 

   
)  (  

∑  

  

) 

Keterangan: 
r11 = reliabilitas instrumen 

∑   = varians tiap item 

   = varians total 

K = jumlah item soal 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 
 

Pengujian instrumen dalam penelitian ini diuji dengan bantuan 

software SPSS versi 20. Pengujian angket diisi oleh 30 responden, maka 

angket dinyatakan reliabel jika hasil perhitungan lebih besar dari 0,361 

dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan tabel diatas, maka angket dalam 

penelitian ini dinyatakan reliabel karena berdasarkan reliability statistics, 

nilai hitung sebesar 0,765 dan lebih besar dari 0,361. 

 

2. Uji Validitas 

Pengujian validitas instrumen menurut Arikunto (dalam Riduwan, 2009, 

hlm. 97) merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat keandalan 

atau kesahihan suatu alat ukur. Jika instrumen dikatakan valid berarti 

menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid 

sehingga instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian diuji tingkat 

validitasnya menggunakan rumus Pearson Product Moment dengan rumus 

sebagai berikut. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.765 14 
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  ∑     ∑    ∑  

√{  ∑    ∑   } { ∑    ∑   }

 

Keterangan: 
rhitung = koefisien korelasi 

∑   = jumlah skor item 

∑   = jumlah skor total 

n = jumlah responden 

Tabel 3.6 

Interpretasi Indeks Korelasi 

Indeks Korelasi Kategori 

0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,400 – 0,599 Cukup tinggi 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,001- 0,199 Sangat rendah (tidak valid) 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas 

Pernyataan rtabel rhitung Ket Interpretasi 

Berada di dalam kelas sebelum guru 

IPS datang 
.361 .394* Valid Rendah 

Membawa buku catatan khusus IPS .361 .518** Valid 
Cukup 

tinggi 

Mencatat materi yang penting pada 

buku catatan IPS 
.361 .762** Valid Tinggi 

Mengumpulkan tugas IPS tepat 

waktu 
.361 .725** Valid Tinggi 

Meneliti kembali jawaban soal 
sehingga tidak banyak kesalahan 

.361 .760** Valid Tinggi 

Meneliti kembali jawaban soal 

sehingga tidak banyak kesalahan 
.361 .755** Valid Tinggi 

Percaya kemampuan sendiri ketika 

menjawab soal 
.361 .628** Valid Tinggi 

Menambah wawasan materi 
perpajakan 

.361 .627** Valid Tinggi 
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Berhenti mengerjakan soal ketika 

kesulitan 
.361 .097 

Tidak 

Valid 

Sangat 

rendah 

Meminta jawaban kepada guru 

ketika tidak dapat mengerjakan soal 
.361 .771** Valid Tinggi 

Dapat memberikan pendapat atau 
contoh materi pajak 

.361 .584** Valid 
Cukup 

tinggi 

Berani mengajukan pertanyaan 
terkait materi pajak 

.361 .660** Valid Tinggi 

Kesungguhan dalam mengikuti 

pembelajaran IPS 
.361 .802** Valid 

Sangat 

tinggi 

Mendapat penghargaan ketika 
menguasai materi pajak 

.361 .327 
Tidak 

Valid 
Rendah 

 
Pengujian validitas instrumen dihitung dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 20. Pengujian angket diisi oleh 30 responden, dan angket dinyatakan 

valid jika hasil perhitungan >0,361 dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan 

hasil perhitungan pada tabel diatas, maka terdapat 2 pernyataan angket yang 

tidak valid untuk mengukur motivasi belajar siswa. Sehingga kedua 

pernyataan tersebut tidak digunakan dalam pembahasan hasil penelitian. 

 
I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas Data 

Pengujian persyaratan analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji 

normalitas karena penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel x 

terhadap variabel y (korelasi). Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test pada softwareSPSS versi 

20.Kriteriapengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan probabilitas 

(asymptotic significance). Jika probabilitas ≥ 0,05 maka data distribusi normal 

sedangkan jika probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.Tabel 

dibawah ini menunjukkan hasil pengujian normalitas data hasil angket 

sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Normalitas data yang diperoleh dari hasil angket motivasi belajar sebelum dan 
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sesudah perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Normalitas Motivasi Belajar Siswa 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Sebelum-E Sesudah-E Sebelum-K Sesudah-K 

N 30 30 30 30 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 37.37 46.40 38.10 38.63 

Std. Deviation 3.873 4.280 3.575 5.537 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .165 .122 .129 .112 

Positive .107 .087 .104 .112 

Negative -.165 -.122 -.129 -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .903 .670 .707 .615 

Asymp. Sig. (2-tailed) .388 .760 .700 .844 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Hipotesis: 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Ho: data berdistribusi normal 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

Berdasarkan hasil penghitungan yang terlihat pada tabel dan hipotesis uji 

normalitas, maka semua data pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal. Hasil perhitungan skor motivasi belajar siswa sebelum 

perlakuan pada kelas eksperimen adalah 0,388 yang berarti lebih besar nilai 

signifikannya dari α = 0,05 dan Ho diterima. Perhitungan skor motivasi 

belajar siswa sesudah perlakuan pada kelas eksperimen juga berdistribusi 

normal, lebih besar nilai signifikannya dari α = 0,05 yaitu 0,760. Data yang 

diperoleh pada kelas kontrol juga berdistribusi normal yaitu sebelum 

perlakuan memiliki hasil perhitungan sebesar 0,700 dan sesudah perlakuan 

memiliki hasil 0,844. Hasil perhitungan lebih dari α = 0,05, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, sehingga sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 
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2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan pengujian mengenai sama tidaknya varian 

dari beberapa populasi.Uji homogenitas dilakukan untuk melihat tingkat 

kesamaan jawaban siswa dalam mengisi angket. Pengujian homogenitas 

dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui skor-skor yang diperoleh 

memiliki variansi yang sama atau tidak. Pengujian homogenitas data 

dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan penggunaan statistik 

parametris dalam pengujian hipotesis yaitu prasyarat dalam analisis 

independent sample t test. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan 

rumus ujian varians atau uji F yaitu rumus OneWay ANOVA pada SPSS 

20untuk memudahkan peneliti dalam proses pengolahan data. Jika nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau 

lebih kelompok data adalah sama.Hasil pengolahan data dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Homogenitas Motivasi Belajar Siswa 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Sebelum .212 1 58 .647 

Sesudah .812 1 58 .371 

 
Hipotesis: 

Ha : data tidak homogen 

Ho: data homogen 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

 Tabel diatas merupakan tabel hasil perhitungan skor motivasi belajar siswa 

sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hasil perhitungan skor motivasi belajar sebelum perlakuan yaitu 0,647 lebih 
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besar dari nilai 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, begitu pula hasil 

perhitungan skor motivasi belajar sesudah perlakuan memiliki nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,371. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki variansi yang sama atau homogen. 

 

3. Uji Hipotesis 

Arikunto (2006, hlm.17) mengatakan bahwa hipotesis dapat diartikan 

sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai hipotesis tersebut dapat dibuktikan melalui data-data 

dikumpulkan.Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t pada 

SPSS 20 yaitu Paired Samples Test (Uji sampel t berpasangan) dan 

Independent Sample T Test. Uji t menurut Furqon (2014, hlm. 236) 

merupakan prosedur pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik 

yaitu uji dua rata-rata. Setelah hasil pengujian data normal dan homogen maka 

pengujian hipotesis dapat dilakukan menggunakan uji t. Pengujian hipotesis 

dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan motivasi belajar 

siswa sebelum dan setelah dilakukan perlakuan yaitu penerapan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada kelas eksperimen dan 

penerapan metode konvensional pada kelas kontrol. 

a. Uji Hipotesis Motivasi Belajar Siswa Sebelum Dan Sesudah Perlakuan 

Pada Kelas Eksperimen 

Tabel 3.10 

Uji Hipotesis Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

 T df Sig. (2 – tailed) 

Sebelum_E – Sesudah_E -8.455 29 .000 

 
Hipotesis: 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa antara 

sebelum dan sesudah dilaksanakanperlakuandengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada kelas eksperimen. 
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Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa antara 

sebelum dan sesudah dilaksanakanperlakuandengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada kelas eksperimen. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

Uji hipotesis ini dilakukan dengan menguji perbedaan rata-rata data 

hasil motivasi belajar sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas 

eksperimen dengan statistik parametrik dengan taraf signifikansi (sig 2-

taled) α = 0,05. Pengujian hipotesis menggunakan bantuan aplikasi 

software SPSS versi 20. Berdasarkan niilai signifikansi yang diperoleh 

dari perhitungan teknik paired samples test, motivasi belajar siswa pada 

kelas eksperimen dengan nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,000 yaitu lebih kecil 

dari nilai α = 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

terdapat perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan 

pada kelas eksperimen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif teknik  make a match mempengaruhi motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Motivasi belajar siswa mengalami 

peningkatan dalam proses pembelajaran IPS materi perpajakan yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik  make a match. 

b. Uji Hipotesis Motivasi Belajar Siswa Sebelum Dan Sesudah Perlakuan 

Pada Kelas Kontrol 

Tabel 3.11 

Uji Hipotesis Motivasi Belajar Siswa Kelas Kontrol 

 T df Sig. (2 – tailed) 

Sebelum_K – Sesudah_K -.437 29 .655 

 
Hipotesis: 

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa antara 

sebelum dan sesudah dilaksanakanperlakuandengan menggunakan metode 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 
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Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa 

antara sebelum dan sesudah dilaksanakan perlakuan dengan menggunakan 

metode pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

Uji hipotesis ini dilakukan dengan menguji perbedaan rata-rata data 

motivasi belajar sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas kontrol dengan 

statistik parametrik yaitu uji-t dengan taraf signifikansi (sig 2-taled) α = 

0,05. Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil 

perhitungan SPSS versi 20 melalui teknik paired samples test, motivasi 

belajar siswa pada kelas kontrol dengan nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,665 

yaitu lebih besar dari nilai α = 0,05, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

Maka hipotesis yang diterima adalah tidak terdapat perbedaan motivasi 

belajar siswa sebelum dan sesudah dilaksanakanperlakuan pada kelas 

kontrol. Motivasi belajar siswa tidak mengalami peningkatan dalam proses 

pembelajaran IPS materi perpajakan yang menerapkan metode 

konvensional. 

c. Uji Hipotesis Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Hipotesis: 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa antara 

sebelum dan sesudah dilaksanakanperlakuandengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada kelas eksperimen 

dengan motivasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

dilaksanakanperlakuandengan menggunakan metode pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. 

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa antara 

sebelum dan sesudah dilaksanakanperlakuandengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match pada kelas eksperimen 

dengan motivasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah 
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dilaksanakanperlakuandengan menggunakan metode pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

Tabel 3.12 

Uji Hipotesis Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 t-test for Equality of Means 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Sebelum 

Equal 

variances 

assumed 

-.762 58 .449 -.733 .962 -2.660 1.193 

Equal 

variances 

not 

assumed 

-.762 57.633 .449 -.733 .962 -2.660 1.193 

Sesudah 

Equal 

variances 

assumed 

6.079 58 .000 7.767 1.278 5.209 10.324 

Equal 

variances 

not 

assumed 

6.079 54.539 .000 7.767 1.278 5.206 10.328 

 
Uji hipotesis ini dilakukan dengan menguji perbedaan rata-rata data 

hasil motivasi belajar sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan statistik parametrik yaitu uji-t 

dengan taraf signifikansi (sig 2-taled) α = 0,05. Pengujian hipotesis ini 

menggunakan bantuan aplikasi software SPSS versi 20. Berdasarkan tabel 

diatas, nilai signifikansi yang diperoleh melalui perhitungan teknik 

independent samples test, motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan nilai Sig. (2-tailed) sebelum perlakuan 

berdasarkan Equal variances assumed adalah 0,449 yaitu lebih besar dari 
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nilai α = 0,05, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Sedangkan nilai Sig. 

(2-tailed) sesudah perlakuan berdasarkan Equal variances assumed adalah  

0,000 yaitu lebih kecil dari nilai α = 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan sebelum dilaksanakan perlakuan antara motivasi belajar siswa 

kelas eksperimen dan motivasi belajar siswa kelas kontrol, tetapi terdapat 

perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sesudah dilaksanakan perlakuan. Motivasi belajar siswa yang 

mengikuti proses pembelajaran dengan penerapan model kooperatif teknik 

make a match lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti proses 

pembelajaran dengan penerapan metode konvensional. 


