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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan tertentu. Untuk mengetahui tujuan penelitian tercapai atau tidak maka 

digunakan suatu metode penelitian yang diharapkan mampu mengungkapkan 

ketercapaian penelitian. Penelitian yang mengangkat judul “Efektivitas 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Make  A Match untuk 

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Jerman” merupakan penelitian 

yang menggunakan metode eksperimen semu (quasi experiment). Penelitian ini 

akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match yang 

menggunakan media seperti kartu bergambar nomina, verba dan kartu bertuliskan 

kata dari gambar tersebut. Dalam penelitian ini peniliti hanya menggunakan 1 

kelas eksperimen tanpa kelas kontrol. Sebelum diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match, terlebih dahulu peneliti melakukan pretest (tes 

awal). Setelah melakukan pretest peneliti melakukan treatment (perlakuan) 

sebanyak tiga kali dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make 

A Match. Selanjutnya peneliti melakukan posttest (tes akhir). Data yang diperoleh 

dianalisis secara statistik dengan cara membandingkan hasil  pretest penguasaan 

kosakata siswa sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match dengan posttest setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Make A Match. 
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B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain One 

Group Before-After (Pre-test -Post-test Design). Subjek dalam penelitian ini 

adalah kelompok siswa yang belajar dengan menenerapkan  model pembelajaran 

kooperatif tipe  Make A Match. Untuk lebih jelas desain penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                    Sampel Penelitian 

Pengukuran   Perlakuan   Pengukuran  

  (pretest)    (treatment)     (posttest) 

 

 

Keteranagan : 

O1 : Pretest, dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa      

sebelum perlakuan.  

X : Treatment, berupa pembelajaran kosakata dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make A 

Match. 

O2 : Posttest, dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

siswa setelah perlakuan. 

Tes awal/pretest merupakan tes yang bertujuan untuk mengetahui  

sejauhmana penguasaan kosakata siswa sebelum penerapan model  pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match. Sedangkan tes akhir/posttes merupakan tes yang 

   O1                                                                  X                                         O2 
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dilakuakan untuk mengetahui sejauhmana penguasaan kosakata siswa  setelah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match.  

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri atas dua  variabel, yaitu: variabel bebas 

(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable): 

a. Variabel bebas (X) merupakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  

Make A Match.  

b. Variabel terikat (Y) merupakan hasil belajar siswa dalam  pembelajaran 

kosakata bahasa Jerman. 

 

D. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Dalam penelitian diperlukan suatu obyek untuk diteliti. Wilayah dari obyek 

yang akan diteliti disebut populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa SMA Negeri 1 Parung Bogor.  

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki populasi. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Parung 

Bogor tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 30 siswa. 
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E.  Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes dan angket, 

instrumen tes bertujuan untuk mengukur penguasaan kosakata siswa. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes yang berupa menjodohkan sebanyak 40 

soal. Jumlah keseluruhan nilai instrument ini adalah 100. Tes diberikan kepada 

siswa sebanyak dua kali, yaitu: pretest (tes awal) untuk mengetahui penguasaan 

kosakata siswa dan posttest (tes akhir) untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan setelah diberikan treatment dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif Make A Match. Tes awal dan tes 

akhir diberikan dengan menggunakan perangkat tes yang sama.  

Instrumen kedua adalah berupa angket, angket dalam penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pendapat siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran kooperatif Make A Match.  

 

F. Teknik Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan materi-materi atau teori-teori yang relevan dengan masalah 

penelitian. Hasilnya akan digunakan sebagai landasan atau bahan dasar dalam 

melakukan penelitian. 

2. Mencari dan menentukan objek yang akan ditelti. 

3. Membuat instrumen penelitian berupa tes tertulis dan angket. 
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4. Tes tertulis, yang dilakukan sebanyak dua kali,yakni pretest dan posttest. 

Pretest bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap kosakata. 

Sedangkan posttest bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Make 

A Match. 

5. Angket, pengisisan angket dilakukan untuk mengetetahui gambaran pendapat 

siswa mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. 

 

2. Teknik Pengolahan Data  

Data dari hasil penelitian ini dianalisis melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1. Hasil pretest dan posttest dianalisis dan ditabulasikan, tujuannya untuk 

mengetahui rata-rata nilai siswa, standar deviasi, dan varians kelas yang 

dijadikan sampel. 

2. Menentukan uji normalitas data tes awal dan tes akhir dan uji homogenitas 

sampel. 

3. Menguji signifikasi perbedaan rata-rata dengan menggunakan perhitungan uji-t 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝒕 =
𝑴𝒅

 
∑𝒙𝟐𝒅

𝒏(𝒏−𝟏)

  

Keterangan :  

Md  : mean dari perbedaan antara pretest dan posttest. 

Xd  : deviasi  masing-masing subjek (d-Md) 
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∑𝑥2d  : jumlah kuadrat deviasi 

n  : Subjek 

4. Pengujian Hipotesis Statistik 

Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah pengujian hipotesis. 

Hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:               

Hо : μSsP = μ SbP berarti hasil posttest setelah treatment sama dengan pretest. 

Hi : μSsP > μ SbP berarti hasil posttest setelah treatment lebih besar daripada 

pretest. 

Keterangan: 

μ SsP  : hasil pelajar siswa setelah treatment (posttest) 

μ SbP  : hasil belajar siswa sebelum treatment (pretest) 

5. Pembahasan hasil penelitian 

6. Penarikan kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 


