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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:3) “Metode penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen, yaitu 

pre experimental design. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah one 

group pretest-posttest design, yaitu sebuah eksperimen yang dilaksanakan tanpa 

adanya kelompok pembanding (kontrol). Dalam desain ini terdapat pretest 

sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih 

akkurat, karena dapat membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan. Berikut 

merupakan gambaran desain penelitian one group pretest posttest design : 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

(Sugiyono, 2015:111) 

 

Keterangan  : 

O1 =  Nilai pretest (sebelum menggunakan model pembelajaran make a match) 

X = Penerapan model make a match 

O2 = Nilai posttest (setelah  menggunakan model pembelajaran make a 

match) 

 

B. Operasionalisasi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Praktikum Akuntansi Jasa yang ditunjukkan melalui nilai berupa angka. Hasil 

belajar siswa sebelum diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe make a match (pretest) kemudian dibandingkan dengan hasil belajar siswa 

setelah diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe make a match 
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(posttest). Adapun operasionalisasi variabel dari penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai  berikut ini: 
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Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Hasil belajar siswa Nilai pretest dan posttest Interval 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015:117), “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI AK di SMK 

Pasundan 3 Bandung yang berjumlah 30 orang. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:118) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penelitian ini menggunakan 

penelitian sensus karena seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Sampel 

penelitian ini adalah siswa kelas XI AK yang berjumlah 30 orang. 

 

D. Prosedur Eksperimen 

Kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan pada 

mata pelajaran Praktikum Akuntansi Jasa dengan materi Jurnal Umum. Adapun 

yang menjadi guru model adalah guru mata pelajaran dan peneliti berperan 

sebagai observer membantu guru dalam pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1. Pertemuan Pertama : 

a. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran secara lisan, standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang akan diberikan. 
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b. Guru sekilas mengaitkan kembali materi-materi sebelumnya dan 

mengaitkan hubungan dengan materi yang akan dijelaskan. 

c. Guru memberikan soal pretest mengenai materi jurnal umum untuk 

mengukur kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran. 

d. Guru menjelaskan gambaran umum dari materi yang akan dipelajari dan 

memberikan contoh agar siswa mudah memahami materi yang 

disampaikan. 

e. Guru menyiapkan beberapa kartu. Satu bagian kartu soal dan bagian 

lainnya kartu jawaban. 

f. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompok 

mendapatkan kartu-kartu dengan jumlah yang sama. 

g. Tiap kelompok membaca ulang materi yang telah disampaikan guru. 

h. Masing-masing anggota kelompok mendapat tugas untuk mencocokkan 

beberapa kartu yang tersedia sehingga membentuk soal dan jawaban yang 

tepat. 

i. Kelompok yang telah selesai mencocokkan seluruh kartu, berdiskusi 

mengenai pasangan kartu soal dan jawaban apakah sudah tepat atau 

belum. 

j. Setelah waktu yang ditentukan habis, masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasilnya secara bergantian. 

k. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang telah disampaikan. 

2. Pertemuan Kedua : 

a. Guru melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya mengenai 

materi jurnal umum. 

b. Guru menyiapkan beberapa kartu. Satu bagian kartu soal dan bagian 

lainnya kartu jawaban. 

c. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompok 

mendapatkan kartu-kartu dengan jumlah yang sama. 

d. Tiap kelompok membaca ulang materi yang telah disampaikan guru. 
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e. Masing-masing anggota kelompok mendapat tugas untuk mencocokkan 

beberapa kartu yang tersedia sehingga membentuk soal dan jawaban yang 

tepat. 

f. Kelompok yang telah selesai mencocokkan seluruh kartu, berdiskusi 

mengenai pasangan kartu soal dan jawaban apakah sudah tepat atau 

belum. 

g. Setelah waktu yang ditentukan habis, masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasilnya secara bergantian. 

h. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang telah disampaikan. 

3. Pertemuan Ketiga : 

a. Siswa melakukan review materi dan soal-soal pada pertemuan sebelumnya 

sebelum dilaksanakannya posttest. 

b. Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang jurnal 

umum. 

c. Guru memberikan soal posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes. Tes dilakukan 

yakni berupa pretest dan posttest untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan 

nilai akhir siswa setelah diberikan perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match. Dalam penelitian ini tes berbentuk uraian. Pemilihan soal dengan 

bentuk uraian bertujuan untuk mengungkap kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah akuntansi. 

 

F. Analisis Uji Instrumen  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes. Sebelum 

instrument diberikan kepada objek penelitian terlebih dulu dilakukan analisis butir 

soal. Analisis butir soal bertujuan untuk memperoleh kualitas soal yang baik 
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sehingga dapat memperoleh gambaran tentang hasil siswa yang sebenarnya. Ada 

beberapa cara melakukan analisis butir soal, yakni uji validitas, uji reliabilitas, uji 

tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda.  

 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2015:73) “sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat 

tepat mengukur apa yang hendak diukur”. Untuk mengukur validitas butir soal 

dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi product moment yaitu : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋2)}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌2)}
 

(Arikunto, 2015:87) 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = Jumlah responden uji coba 

X = Skor tiap butir soal 

Y = Skor total 

Setelah diperoleh nilai rhitung kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel 

dengan taraf signifikansi α = 0,05 

Kriterianya : 

 Jika rhitung > rtabel maka valid 

 Jika rhitung ≤  rtabel maka tidak valid 

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas soal instrument penelitian 

dihitung dengan bantuan software SPSS , hasilnya disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Soal 

No. 

Butir 

Soal 

Koefisien Korelasi rtabel pada α = 5% keterangan 

1 0,950 0,344 valid 

2 0,836 0,344 valid 

3 0,981 0,344 valid 

4 0,835 0,344 valid 

5 0,981 0,344 valid 

6 0,916 0,344 valid 

7 0,981 0,344 valid 

8 0,916 0,344 valid 

9 0,981 0,344 valid 

10 0,622 0,344 valid 

11 0,917 0,344 valid 

12 0,928 0,344 valid 

13 0,840 0,344 valid 

14 0,981 0,344 valid 

15 0,981 0,344 valid 

(sumber: data terlampir) 

 

Berdasarkan tabel 3.3 seluruh butir soal hasilnya valid sehingga seluruh 

butir soal ini disertakan dalam instrumen penelitian hasil belajar siswa yaitu 

sebanyak 15 soal. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2015:173) “Instrumen yang reliabel adalah instrument 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 



37 

 

 
Shindy Ardhiyanti Putri, 2018 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR 
SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK PASUNDAN 3 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

menghasilkan data yang sama”. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan rumus 

Alpha sebagai berikut : 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

(Arikunto, 2015:122) 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas yang dicari 

n  = banyaknya item 

∑ 𝜎𝑖
2q = jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡
2 = varians total 

Setelah diperoleh nilai r11 kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel 

dengan taraf signifikansi α = 0,05 

Kriterianya : 

 Jika rhitung > rtabel maka data dinyatakan reliabel 

 Jika rhitung  ≤ rtabel maka data dinyatakan tidak reliabel 

Perhitungan uji reliabilitas dari instrument dalam penelitian ini dilakukan 

terhadap 33 responden dengan taraf signifikansi α = 5% diperoleh nilai rhitung 

sebesar 0,778, sedangkan nilai rtabel pada taraf signifikan α = 5% dengan jumlah 33 

responden yaitu sebesar 0,344. Hasil nilai rhitung kemudian dibandingkan dengan 

nilai rtabel. Dengan demikian rhitung > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa 

instrument soal dinyatakan reliabel (hasil reliabilitas terlampir). 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Menurut Arikunto (2012:222) tingkat kesukaran adalah “bilangan yang 

menunjukkan sukar mudahnya sebuah soal.” Untuk menentukan tingkat 

kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
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𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

(Arikunto, 2015:225) 

Keterangan : 

P = Indeks tingkat kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Dengan kriteria indeks kesukaran sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Indeks Tingkat Kesukaran 

P Keterangan 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

  

 Dalam penelitian ini untuk menguji tingkat kesukaran soal instrument 

penelitian dihitung dengan menggunakan bantuan Miscrosoft Excel, hasilnya 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal 

No. Butir Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 0,73 Mudah 

2 0,67 Sedang 

3 0,76 Mudah 

4 0,64 Sedang 

5 0,76 Mudah 

6 0,70 Sedang 

7 0,76 Mudah 

8 0,70 Sedang 

9 0,76 Mudah 
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10 0,45 Sedang 

11 0,73 Mudah 

12 0,73 Mudah 

13 0,70 Sedang 

14 0,76 Mudah 

15 0,76 Mudah 

(sumber: data terlampir) 

 

Berdasarkan tabel 3.5 soal didominasi oleh tingkat soal yang memiliki 

kategori mudah sebanyak 9 soal dan 6 soal dengan kategori sedang. 

 

4. Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2012:226) “daya pembeda soal adalah kemampuan 

sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang 

berkemampuan rendah”. Rumus untuk menentukan daya pembeda adalah : 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 

(Arikunto, 2015:232) 

Keterangan : 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

 BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 

 BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 

 PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar ( P sebagai 

indeks kesukaran) 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Dengan klasifikasi daya pembeda sebagai berikut : 

Tabel 3.6 
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Klasifikasi Daya Pembeda 

D Keterangan 

0,00 - 0,20 Jelek 

0,21 - 0,40 Cukup 

0,41 - 0,70 Baik 

0,71 - 1,00 Baik Sekali 

Negatif Tidak Baik (dibuang) 

Dalam penelitian ini untuk menguji tingkat kesukaran soal instrument 

penelitian dihitung dengan menggunakan bantuan Miscrosoft Excel, hasilnya 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Daya Pembeda Soal 

No.Butir Soal Nilai D Keterangan 

1 0,56 Baik 

2 0,69 Baik 

3 0,50 Baik 

4 0,75 Baik Sekali 

5 0,50  Baik 

6 0,63 Baik 

7 0,50 Baik 

8 0,63 Baik 

9 0,50 Baik 

10 0,76 Baik Sekali 

11 0,56 Baik 

12 0,56 Baik 

13 0,38 Cukup 

14 0,50 Baik 

15 0,50 Baik 

(sumber: data terlampir) 

 

Berdasarkan tabel 3.7 terlihat soal dengan daya pembeda kriteria baik 

sekali sebanyak 2 soal, soal dengan daya pembeda kriteria baik sebanyak 12 soal, 

dan soal dengan daya pembeda kriteria cukup sebanyak 1 soal. 
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G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Chi-Kuadrat. Berikut ini langkah-

langkahnya : 

a. Mencari skor terbesar dan terkecil 

b. Mencari nilai Rentangan (R) 

R = Skor terbesar – Skor terkecil 

c. Mencari banyaknya kelas (BK) 

BK = 1 + 3,3 log n 

d. Mencari nilai panjang kelas (i) 

𝑖 =
𝑅

𝐵𝐾
 

e. Membuat tabulasi dengan table penolong 

No 
Kelas 

Interval 
f 

Nilai 

Tengah 
Xi

2 f.Xi f.Xi
2 

       

       

 

f. Mencari rata-rata (mean) 

�̅� = ∑
𝑓𝑋𝑖

𝑛
 

g. Mencari simpangan baku (standard deviasi) 

𝑠 = √
𝑛. ∑ 𝑓𝑋𝑖 − (∑ 𝑓𝑋𝑖)

2

𝑛. (𝑛 − 1)
 

h. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara : 

- Menentukan batas kelas yaitu angka skor kiri kelas interval 

pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan 

kelas interval ditambah 0,5. 
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- Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus 

𝑍 =
𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 − �̅�

𝑠
 

- Mencari luas 0 – Z dari table kurva normal dari 0 – Z dengan 

menggunakan angka-angka untuk batas kelas 

- Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan 

angka-angka 0 – Z yaitu angka baris pertama dikurangi baris 

kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga dan begitu 

seterusnya, kecuali untuk angka yang berbeda pada baris paling 

tengah ditambahkan dengan angka pada baris berikutnya. 

- Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara 

mengalikan luas tiap interval dengan jumlah responden (n) 

- Mencari chi-kuadrat hitung (𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

) 

𝜒2 =  ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)

𝑓𝑒

2𝑘

𝑖=1

 

(Riduwan, 2012:121) 

- Membandingkan 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 dengan 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut : 

Jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

> 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 artinya data tidak berdistribusi normal 

Jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

≤ 𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 artinya data berdistribusi normal 

 

2. Uji Hipotesis  

Apabila data berdistribusi normal pengujian hipotesis menggunakan 

analisis parametric yaitu uji beda proporsi (uji t) untuk membandingkan 

keadaan sebelum dan sesudah perlakuan. Langkah-langkah dalam pengujian 

hipotesis sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis 
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Ηο : μ1 = μ2, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa setelah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match. 

Η1 : μ1 < μ2, terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match . 

b. Pengujian hipotesis dengan perhitungan uji-t  

𝑡 =
𝑋1
̅̅ ̅ −  𝑋2

̅̅ ̅

𝑆√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

 

Dimana  

𝑠 = √
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 +  𝑛2 − 2
 

(Sudjana 2004:162) 

Keterangan : 

𝑥1̅̅̅ : nilai rata-rata posttest 

𝑥2̅̅ ̅  : nilai rata-rata pretest 

𝑠1
2 : varians posttest 

𝑠2
2 : varians pretest 

𝑛1 : jumlah siswa saat posttest 

𝑛2 : jumlah siswa saat pretest 

c. Menggunakan taraf signifikansi α = 0,05 dan dk = n1 + n2 − 2 

d. Kriteria pengujian hipotesis 

Jika thitung ≤ ttabel maka Ho diterima 

Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak 

Tetapi bila data tidak berdistribusi normal, pengujian hipotesis 

menggunakan analisis tes non-parametrik dengan uji Wilcoxon. Adapun 

langkah-langkah yang ditempuh dalam uji Wilcoxon adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis 

Ho : tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa setelah penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match. 
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H1 : terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match . 

b. Menghitung nilai selisih dari setiap data 

c. Menentukan nilai perubahan data setiap pengamatan (positif, negatif, 

atau nol) 

d. Tentukan rank/peringkat pada hasil langkah ke 3, mulai dari data 

terkecil diberi rank 1 sampai dengan data terbesar. 

e. Pisahkan nilai rank yang bertanda positif dan rank yang bertanda 

negatif, kemudian jumlahkan. 

f. Menentukan nilai statistic wilcoxion yang diberi symbol Whitung 

dengan memilih jumlah rank terkecil. 

g. Jika banyaknya data ≤ 25 pasang, maka bandingkan nilai Whitung 

dengan Wtabel dengan kriteria terima Ho jika Whitung > Wtabel. 

h. Jika banyaknya pasangan data lebih dari 25 pasang, maka distribusinya 

menggunakan pendekatan distribusi normal, sehingga kita dapat 

menggunakan transformasi z dengan rumus : 

𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 −

𝑛(𝑛 + 1)
4

√𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)
24

 

(Sundayana, 2015:129) 

Dengan kriteria uji : 

Terima Ho jika: Ztabel ≤ Zhitung  

Tolak Ho jika Ztabel > Zhitung 

 


