
 

 
Ifa Faikoh, 2014 
Pengaruh  model pembelajaran kooperatif teknik kepala bernomor terstruktur terhadap 
kemandirian belajar siswa dan pemahaman konsep IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

38 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 3.1. Populasi dan Sampel 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 kesimpulan (Sugiyono, 2013;117). Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 4  Cianjur, yang terdiri dari 6 

kelas dengan jumlah siswa 246 orang.  

Pengertian sampel menurut Schumacher (1997: 246) adalah sekelompok 

subjek yang menghasilkan data yang diambil dalam penelitian. Sampel dalam  

penelitian ini diambil sebanyak dua kelas yaitu kelas IX D sebagai kelas 

eksperimen dan kelas IX B sebagai kelas kontrol . Pemilihan kelas dilakukan 

secara acak dari kelas IX A,B,C,D dan F karena berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari guru IPS bahwa ke lima  kelas mempunyai karakteristik yang tidak 

berbeda, sedangkan kelas IX E tidak diikutsertakan karena merupakan kelas 

unggulan. 

 

3.2  Metode Penelitian 

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

semu (quasi experimental research), karena data yang diperoleh berasal dari 

lingkungan yang telah ada. Menurut Gozhali  (2008: 17) “Peneliti akan 

menggunakan quasi experimental jika datanya berasal dari suatu lingkungan yang 

telah ada atau dari suatu kejadian yang timbul tanpa intervensi langsung si 

peneliti”. Pada penelitian yang dilakukan, variabel terikatnya adalah pemahaman 

konsep dan kemandirian belajar sedangkan variabel bebasnya adalah metode 

pembelajaran. Sebenarnya variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat 

pemahaman konsep dan kemandirian belajar tidak hanya dengan metode 

pembelajaran, tetapi karena dengan segala keterbatasan, penelitian ini hanya 

meneliti variabel terikat pemahaman konsep dan kemandirian belajar dengan 
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variabel bebasnya adalah model pembelajaran kooperatif teknik kepala bernomor 

terstruktur 

 

3.3  Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan yaitu nonequivalent control group  

design. Desain ini sangat lazim dan berguna dalam pendidikan, karena sangat 

tidak mungkin untuk menempatkan subjek secara acak. Peneliti menggunakannya 

secara utuh, kelompok yang telah ditentukan, memberi pretest, mengelola kondisi 

perlakuan pada satu kelompok dan memberinya posttest (Schumacher & 

McMillan,1997:467). Dalam penelitian ini digunakan  dua kelas yaitu satu kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol. Kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif teknik kepala bernomor terstruktur dan 

kelas kontrol mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional. Terhadap kedua kelas dilakukan pretest dan postest untuk melihat 

peningkatan pemahaman konsep dan kemandirian belajar sebelum dan setelah 

pembelajaran. 

Desain penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1  

Desain penelitian 

 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3  O4 

 

                                                     (Sumber: Schumacher dan McMillan ,1997:467) 

Keterangan: 

X  : Perlakuan model pembelajaran kooperatif teknik kepala bernomor  terstruktur 

O1 : Pretest  (sebelum   perlakuan  dengan  model pembelajaran kooperatif   

       teknik kepala bernomor terstruktur) pada kelompok  eksperimen     

O2 : Postest (setelah  perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif teknik 
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       kepala bernomor terstruktur) pada kelompok eksperimen 

O3 : Pretest  (sebelum  perlakuan  dengan  pembelajaran  konvensional) pada    

       kelompok  kontrol 

O4 :  Posttest  (setelah  perlakuan  dengan  pembelajaran  konvensional) pada  

        kelompok kontrol   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.4  Definisi  Konsep Variabel 

 Untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan menghindari pandangan 

yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

dijelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut: 

(1) Metode Pembelajaran Kooperatif Teknik Kepala Bernomor 

terstruktur adalah metode pembelajaran dimana siswa 

dikelompokkan dengan diberi nomor dan setiap nomor mendapat 

tugas berbeda. 

(2) Pemahaman Konsep adalah kemampuan siswa untuk mencontohkan, 

mengklasifikasi, membandingkan dan menjelaskan suatu konsep 

uang, bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kemampuan untuk 

merangkum dan menyimpulkan tidak penulis cantumkan karena 

kesesuaian dengan indikator yang tertulis dalam silabus 

pembelajaran. Karena kurikulum yang dipakai saat penelitian ini 

masih memakai IPS yang belum terpadu maka konsep IPS yang 

diambil adalah konsep dari ekonomi. 

(3) Kemandirian Belajar adalah aktivitas belajar siswa dimana kegiatan  

tersebut  didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan 

tanggung jawab sendiri dari siswa yang bersangkutan. Indikator  

yang diambil dalam penelitian ini adalah inisiatif (berusaha 

menguasai materi dengan cara bertanya kepada teman atau guru 

serta menggunakan berbagai sumber belajar), mandiri 

(berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas dan tidak mudah 
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menyerah), tanggung jawab (bertanggungjawab atas tugas yang 

dikerjakan dan tidak meninggalkan tugas), percaya diri (aktif dalam  

 

diskusi kelompok dan berani mengemukakan pendapat) dan disiplin 

(berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu). 

 

3.5  Prosedur , Alur dan Skenario Penelitian 

3.5.1 Prosedur Penelitian 

      Prosedur penelitian meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 

      3.5.1.1    Tahap Persiapan 

Persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

(1) melakukan studi pendahuluan yang meliputi  kajian teori tentang 

model pembelajaran kooperatif teknik kepala bernomor terstruktur, 

pemahaman konsep dan kemandirian belajar 

(2) menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian 

(3) melakukan validasi instrumen 

(4) melakukan uji coba dan analisis tes 

 

3.5.1.2   Pelaksanaan Penelitian 

      Pelaksanaan penelitian akan dimulai dengan melakukan uji coba 

instrumen, memperkenalkan  model pembelajaran kooperatif teknik kepala 

bernomor terstruktur dan memberikan pengarahan kepada guru yang mengajar 

kelas tersebut, mengadakan pretest kepada kelompok eksperimen dan kontrol 

untuk mengetahui pemahaman konsep dan kemandirian belajar, menerapkan 

model pembelajaran kooperatif teknik kepala bernomor terstruktur pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, melakukan 

observasi keterlaksanaan model, memberikan posttest pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol untuk mengetahui pemahaman konsep dan kemandirian belajar 

siswa setelah mendapat perlakuan. 
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 3.5.1.3   Pengolahan dan analisa data 

       Menghitung gain yang dinormalisasi (N-gain) pemahaman konsep dan 

kemandirian belajar untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, melakukan uji 

normalitas data N-gain, melakukan uji homogenitas varians, melakukan uji 

kesamaan dua rata-rata, serta melakukan analisis data hasil  observasi 

3.5.2  Alur Penelitian    

       Alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada 

gambar 3.1 
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Gambar 3.1 

 Alur Penelitian 

 

 

3.5.3  Skenario Penelitian 

 

1. Kelas Eksperimen : Pembelajaran Kooperatif teknik Kepala Bernomor 

Terstruktur. 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif teknik kepala bernomor 

terstruktur di kelas eksperimen adalah sebagai berikut: 

A. Kegiatan awal 

(1) Siswa mendapat menjelasan dari guru mengenai kegiatan yang 

akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai 

(2) Mengadakan tanya jawab mengenai konsep uang , bank dan 

lembaga keuangan bukan bank yang sudah dimiliki oleh siswa 

B. Kegiatan inti 

(1) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok beranggotakan masing-

masing 4 anak, tiap anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 4 

(2) Setiap kelompok mendapat LKS 

Setiap anggota kelompok mengerjakan bahasan yang ada di dalam 

LKS. Anggota kelompok nomor 1 membahas soal no 1, anggota 

nomor 2 membahas soal nomor 2, anggota nomor 3 membahas no 

3 dan anggota nomor 4 membahas soal nomor 4. Kemudian 

mendiskusikannya, sehingga seluruh anggota kelompok dapat 

mengetahui jawaban bahasan dari anggota kelompoknya 

(3) Secara acak guru memanggil satu persatu nomor dari kelompok 

untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dan kelompok lain 

diwajibkan untuk menambah atau mengomentarinya 

Kesimpulan 
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C. Kegiatan Penutup 

(1) Guru memberikan penegasan terhadap hasil diskusi dan presentasi 

siswa 

(2) Memberikan quis untuk menguji pemahaman siswa 

(3) Menugaskan siswa untuk membuat laporan secara individu 

mengenai bahasan LKS pada hari itu. 

 

2. Kelas Kontrol: menggunakan metode diskusi kelompok 

A. Kegiatan awal 

(1) Siswa mendapat menjelasan dari guru mengenai kegiatan yang 

akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai 

(2) Mengadakan tanya jawab mengenai konsep uang , bank dan 

lembaga keuangan bukan bank yang sudah dimiliki oleh siswa 

B. Kegiatan inti 

(1) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok beranggotakan masing-

masing 4 anak. 

(2) Setiap kelompok mendapat LKS 

Setiap anggota kelompok mengerjakan bahasan yang ada di dalam 

LKS.  

(3) Secara acak guru memanggil satu orang dari kelompok untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya dan kelompok lain 

diwajibkan untuk menambah atau mengomentarinya 

C. Kegiatan Penutup 

(1) Guru memberikan penegasan terhadap hasil diskusi dan presentasi 

siswa 

(2) Memberikan quis untuk menguji pemahaman siswa 

(3) Menugaskan siswa untuk membuat laporan secara individu 

mengenai bahasan LKS pada hari itu. 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 
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          Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes , 

skala sikap dan observasi. Tes digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif 

tentang kemampuan pemahaman konsep siswa serta skala sikap mengenai 

kemandirian belajar yang dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lembar observasi 

digunakan untuk mengetahui pemahaman konsep dalam pelaksanaan kegiatan 

diskusi, kemandirian belajar dalam proses pembelajaran dan keterlaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik kepala 

bernomor terstruktur di kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data dapat dilihat 

secara rinci dalam tabel 3.2 di bawah ini:  

 

Tabel 3.2 

Teknik pengumpulan data 

 

Sumber data Jenis data Teknik 

pengumpulan data 

Instrumen 

Siswa Kemampuan 

pemahaman 

konsep sebelum 

dan sesudah 

penggunaan model 

pembelajaran 

kooperatif teknik 

KBT 

Pretest 

Posttest 

Observasi 

Butir soal pilihan 

ganda 

Lembar Observasi 

Siswa  Kemandirian    

 belajar siswa 

Tes skala sikap 

Observasi 

Lembar skala 

sikap 

Lembar observasi 

Guru IPS Keterlaksanaan 

pembelajaran 

dengan model 

pembelajaran 

kooperatif teknik 

kepala bernomor 

terstruktur 

Observasi Lembar observasi 

  

3.7  Instrumen Penelitian 
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          Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian dan menjawab 

pertanyaan penelitian akan digunakan alat tes berupa tes pemahanan konsep,  

skala kemandirian belajar, lembar observasi kemandirian belajar siswa serta 

lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran  kooperatif teknik kepala 

bernomor terstruktur. 

(1)  Tes Pemahaman Konsep 

         Untuk mengukur pemahaman konsep siswa sebelum mendapat   perlakuan  

teknik kepala bernomor terstruktur  dan pembelajaran konvensional dilakukan 

pretest,  sedangkan untuk mengukur pemahaman konsep siswa setelah mendapat 

perlakuan dilakukan posttest. Tes yang digunakan adalah tes pilihan ganda dengan 

4 option (A,B,C dan D) sebanyak 40 soal. Konsep yang akan diujikan adalah 

konsep mengenai uang, bank dan lembaga keuangan bukan bank.  

(2)  Lembar Observasi Diskusi Kelompok 

           Lembar observasi ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan dan mempresentasikan tugas mengenai materi uang, bank dan 

lembaga keuangan bukan bank. Parameter penilaian terdiri dari aspek penguasaan 

materi, kemampuan menjawab, kemampuan memberikan argumen, kemampuan 

penyajian materi dan pengaturan waktu. Masing-masing aspek diberi nilai 20 

dengan nilai maksimal 100.  Observasi dilakukan oleh tiga orang observer guru 

IPS. 

(3)  Tes Skala Kemandirian Belajar 

     Berdasarkan kajian terhadap berbagai teori tentang kemandirian belajar, 

maka dirumuskan indikator-indikator kemandirian belajar . Indikator yang 

diambil dalam penelitian ini adalah mengenai inisiatif, mandiri, bertanggung jawab, 

percaya diri dan disiplin. Dari indikator tersebut kemudian disusun butir pernyataan 

dengan pilihan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S) , Tidak Setuju (TS) dan 

Sangat Tidak Setuju (STS).  

(4)  Lembar Observasi Kemandirian Belajar Siswa 

      Lembar Observasi kemandirian Belajar Siswa digunakan untuk melihat  

kemandirian belajar siswa dalam proses pelaksanaan pembelajaran, khususnya 
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dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran. 

Indikator yang diamati adalah tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas, 

berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas, penyelesaian tugas tepat waktu, 

penggunaan  berbagai macam sumber, berusaha menguasai materi pembelajaran 

dengan cara bertanya, aktif dalam diskusi dan berani mengemukakan pendapat.  

(5)   Lembar Observasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran 

Lembar Observasi keterlaksanaan model pembelajaran digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana tahapan model kooperatif teknik kepala bernomor 

terstruktur yang telah direncanakan telah terlaksana dalam proses belajar 

mengajar. Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur dengan 

menggunakan lembaran daftar cek.  

3.8  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

3.8.1 Validitas Instrumen 

            Uji validitas perlu dilakukan guna menentukan valid tidaknya suatu 

instrumen. Instrumen yang mempunyai validitas tinggi akan memiliki kesalahan 

pengukuran yang kecil, yang berarti skor setiap subyek yang diperoleh penelitian 

tersebut tidak jauh berbeda dari skor sesungguhnya (Hidayati,2010: 88).  

 Uji Validitas digunakan rumus korelasi Product Moment sebagai berikut. 

 

    

  





2222 )()()()(

))(()(

YYnXXn

YXXYn
rxy  

Dimana:  rxy  =  koefisien korelasi suatu butir/item 

n  =  jumlah subyek 

X  =  skor suatu butir/item 

Y  =  skor total (Arikunto, 2010) 

Nilai r kemudian dibandingkan  dengan rtabel (rkritis). Bila rhitung dari rumus di atas 

lebih besar dari rtabel maka butir tersebut valid, dan sebaliknya. 

 Interpretasi besarnya koefisien korelasi dapat dilihat pada Tabel 3.3 

(Arikunto,2010) 
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Tabel 3.3  

Kategori Validitas Butir Soal 

 

Batasan Kategori 

0,800 <   rxy    ≤  1,00 Sangat Tinggi 

0,600 <   rxy    ≤  0,800 Tinggi 

0,400 <   rxy    ≤  0,600 Cukup 

0,200 <   rxy    ≤  0,400 Rendah 

0,00   <   rxy    ≤  0,200 Sangat Rendah 

  

 Instrumen alat tes yang diuji validitasnya dalam penelitian ini adalah soal 

pilihan ganda sebagai alat ukur untuk melihat pemahaman konsep siswa serta 

angket untuk melihat kemandirian belajar siswa. 

 Setelah diuji coba terhadap instrumen soal dengan bantuan Uji anatest, 

dalam bentuk pilihan ganda untuk mengukur pemahaman konsep siswa, dari 40 

soal pilihan ganda yang diujikan, diperoleh 22 soal yang valid atau sekitar 55%  

dari seluruh soal. Sementara soal yang tidak valid sebanyak 18 soal atau sekitar 

45% dari seluruh item soal.(Data terlampir) 

 Berdasarkan uji validitas pilihan ganda disimpulkan bahwa soal yang 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data adalah soal yang valid, sebanyak 22 

soal. Dalam penelitian ini soal pilihan ganda yang digunakan untuk mengukur 

pemahaman konsep siswa adalah sebanyak 24 soal. Diantara item soal itu ada 2 

soal yang tidak valid yang harus dipakai karena diantara soal yang tidak valid ada 

indikator yang belum terwakili. 

 Untuk variabel kemandirian belajar, setelah diuji coba dan dihitung 

dengan bantuan Spss versi 17, dari 20 pernyataan diperoleh 12 peryataan valid 

atau sekitar 60% dari seluruh item, sedangkan 8 pernyataan tidak valid. (Data 

terlampir) 
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 Berdasarkan Uji validitas tersebut, pernyataan yang akan digunakan 

sebagai alat pengumpul data kemandirian belajar sebanyak 12 pernyataan, karena 

dinilai telah mewakili semua indikator yang akan diukur. 

 

3.8.2 Reliabilitas Instrumen  

Selain valid, dalam instrumen yang baik juga harus diperhatikan 

reliabilitasnya. Reliabilitas mengandung muatan stabilitas (tidak berubah-ubah) 

dan konsisten (ajeg). Menurut Wiersma (Hidayati,2010:90) reliabilitas adalah 

konstistensi instrumen mengukur apapun yang hendak diukur. Bila suatu 

instrumen dipakai berulang-ulang untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 

yang diperoleh relatif stabil atau konsisten, maka instrumen tersebut dapat 

dikatakan terpercaya atau reliabel.   

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan teknik belah dua yang 

dianalisis dengan rumus Spearman Brown (Sugiyono,2013:190). langkah-langkah 

yang dilakukan sebagai berikut: 

(1) Memilah dan menghitung item ganjil dan genap dengan menggunakan 

tabel bantu 

(2) Menghitung korelasi Pearson Product Moment dengan rumus:  

 

 

 

 

(3) Menghitung reliabilitas seluruh tes dengan rumus Spearman Brown, 

sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan:      : reliabilitas tes secara keseluruhan 
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       : reabilitas separuh tes 

(4) Menentukan  rtabel 

(5) Membuat Keputusan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel 

dengan keputusan sebagai berikut : 

Jika rhitung > rtabel berarti reliabel 

Jika rhitung < rtabel berarti tidak reliabel 

 Interpretasi derajat reliabilitas tes dapat dilihat pada Tabel 3.4 

(Arikunto,2010) 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4  

Kategori Reliabilitas Tes 

 

Batasan Kategori 

0,800 <   r11   ≤  1,00 Sangat Tinggi 

0,600 <   r11    ≤  0,800 Tinggi 

0,400 <   r11    ≤  0,600 Cukup 

0,200 <   r11   ≤  0,400 Rendah 

0,00   <   r11  ≤  0,200 Sangat Rendah 

 

 Setelah diuji coba terhadap instrumen soal, dalam bentuk pilihan ganda 

untuk mengukur pemahaman konsep siswa, dari 40 soal pilihan ganda yang 

diujikan, diperoleh 22 soal yang reliabel atau sekitar 55%  dari seluruh soal. 

Sementara soal yang tidak reliabel sebanyak 18 soal atau sekitar 45% dari seluruh 

item soal.(Data terlampir) 
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 Berdasarkan uji reliabilitas pilihan ganda disimpulkan bahwa soal yang 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data adalah soal yang reliabel, sebanyak 

22 soal. Dalam penelitian ini soal pilihan ganda yang digunakan untuk mengukur 

pemahaman konsep siswa adalah sebanyak 24 soal. Diantara item soal itu ada 2 

soal yang tidak reliabel yang harus dipakai karena diantara soal yang tidak reliabel 

ada indikator yang belum terwakili. 

 Untuk variabel kemandirian belajar, setelah diuji coba dan dihitung 

dengan bantuan Spss versi 17, dari 20 pernyataan diperoleh 12 peryataan reliabel 

atau sekitar 60% dari seluruh item, sedangkan 8 pernyataan tidak reliabel. (Data 

terlampir) 

 Berdasarkan Uji reliabilitas tersebut, pernyataan yang akan digunakan 

sebagai alat pengumpul data kemandirian belajar sebanyak 12 pernyataan, karena 

dinilai telah mewakili semua indikator yang akan diukur. 

 

3.8.3 Daya Pembeda 

Daya Pembeda Soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang  berkemampuan 

rendah (Daryanto, 2005). Rumus yang digunakan untuk mencari daya pembeda 

setiap butir soal adalah sbb: 

 

 

 

  Keterangan: 

D = Daya Pembeda 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah  

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

PA = Proposi jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

D =  
  

  
 
  

  
       

 



53 
 

 
Ifa Faikoh, 2014 
Pengaruh  model pembelajaran kooperatif teknik kepala bernomor terstruktur terhadap 
kemandirian belajar siswa dan pemahaman konsep IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

PB = Proposi jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar  

 Kategori daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini : 

 

 Tabel 3.5  

Kategori Daya Pembeda 

 

Batasan Kategori 

0,00  ≤  D ≤ 0,20 Jelek 

0.20 ≤  D ≤  0.40 Cukup 

0.40 ≤  D ≤  0.70 Baik 

0.70 ≤  D ≤  1.00 Baik Sekali 

 

 Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan uji anates dapat diketahui 

bahwa diantara 40 soal terdapat 3 soal yang mempunyai daya pembeda baik sekali  

atau 7,5 % dari 40 item soal,  15 soal yang mempunyai daya pembeda baik atau 

sekitar 37,5 %, 5 soal mempunyai daya pembeda yang cukup  atau sekitar 12,5 % 

dan 17 soal yang mempunyai daya pembeda jelek atau sekitar 42,5% dari 40 item 

soal. (Data terlampir) 

 

3.8.4 Tingkat Kesukaran   

Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau  

mudahnya suatu soal. Tingkat kesukaran soal dipandang dari  kemampuan siswa 

dalam menjawab soal, bukan dilihat dari sudut guru dalam membuatnya (Sujana, 

2008).  

 Untuk mengukur taraf kesukaran soal dalam menentukan apakah butir soal 

itu termasuk dalam kelompok soal mudah, sedang atau sukar digunakan  rumus:  

P = 
 

  
 

Keterangan :  P  : Indeks Kesukaran 
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  B  : Banyak siswa yang menjawab soal Benar 

  Js : Jumlah Seluruh siswa 

Kategori  tingkat kesukaran soal dapat dilihat  pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3.6 

Kategori Tingkat Kesukaran 

 

Batasan Kategori 

0,00 < p < 0,30 Soal Sukar 

0,30 < p < 0,70 Soal Sedang 

0,70 < p < 1,00 Soal Mudah  

 

 Hasil Uji tingkat kesukaran soal seperti tabel 3.5 menunjukkan bahwa ada 

sebanyak 8 soal dengan kategori sukar atau sekitar 20 %, sebanyak 17 soal 

kategori sedang atau sekitar 42,5 % , sedangkan soal dengan kategori mudah 15 

soal atau sekitar 37,5 % dari 40 butir soal. (Data terlampir) 

 Berdasarkan uji validitas, reliabilitas serta daya pembeda dan tingkat 

kesukaran sebanyak 40 soal test pilihan ganda sebagai alat ukur untuk melihat 

pemahaman konsep maka akan diambil sebanyak 24 soal yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Sedangkan untuk angket kemandirian belajar akan diambil 

sebanyak 12 item pernyataan. 

 

3.9  Teknik  Analisis Data 

  Analisis data dimaksudkan untuk membuat penafsiran data yang diperoleh 

dari hasil penelitian. Analisis data tersebut digunakan untuk mengetahui 

peningkatan pemahaman konsep dan kemandirian belajar. Data yang diperoleh 

dari  observasi dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui dan melihat 

keterlaksanaan model serta aktivitas siswa dalam pembelajaran. Data peningkatan 

pemahaman konsep dan kemandirian belajar dianalisis dengan uji statistik. Dalam 

penelitian ini analisis data statistik menggunakan Program SPSS versi 17. 
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 Pengolahan dan analisis data dengan menggunakan uji statistik dengan 

tahapan sebagai berikut: 

(1)  Uji normalitas 

Uji normalitas distribusi data peningkatan pemahaman konsep dan  

kemandirian belajar dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov 

Test. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian normalitas dengan program 

SPSS versi 17 

(2) Uji Homogenitas 

Uji ini dilakukan untuk melihat sama tidaknya varians-varians data 

peningkatan pemahaman konsep dan kemandirian belajar untuk kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari nilai varians terbesar dan terkecil dengan rumus: 

 

 

 

b. Membandingkan nilai         dengan rumus: 

                untuk varians terbesar dan                untuk 

varians terkecil.  

 

Jika diperoleh        <        maka kedua varians homogen dan  

jika diperoleh        >        maka kedua varians tidak homogen  

Dalam peneilitian ini perhitungan homogenitas dibantu dengan program 

SPSS versi 17 

(3) Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji –t dua ekor 

(two- tile test) dengan taraf signifikan α = 0,05. Untuk data berdistribusi normal 

dan homogen maka digunakan uji statistik one-sample kolmogorov-smirnov test 

pada spss versi 17.  Kriteria pengujian dengan membandingkan taraf signifikansi 
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hitungan  dengan α = 0,05, jika taraf signifikansi hitungan lebih kecil dari 0,05 

maka H1  diterima.  

Untuk pengujian hipotesis pemahaman konsep  digunakan hasil tes 

objektif pilihan ganda sedangkan untuk penilaian keseluruhan mengenai 

kemampuan pemahaman konsep IPS pada materi uang, bank dan lembaga 

keuangan setelah perlakuan baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol 

dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan tes objektif pilihan ganda 

dan hasil observasi diskusi kelompok.  Standar nilai yang akan digunakan dalam 

pemahaman konsep IPS didasarkan kepada standar nilai berikut: 

Tabel: 3.7  

Standar Nilai Pemahaman Konsep IPS 

 

No Standar Nilai Persentase 

1 Sangat Tinggi 80 - 100% 

2 Tinggi 66 -  79 % 

3 Cukup 56 -  65 % 

4 Kurang 40 -  55 % 

5 Sangat kurang 39 -  0  % 

                                          (Standar nilai diadaptasi dari: Daryanto, 2005: 211) 

Untuk pengujian hipotesis kemandirian belajar   digunakan hasil tes 

kemandirian belajar sedangkan untuk penilaian keseluruhan mengenai 

kemandirian belajar setelah perlakuan baik di kelas eksperimen maupun di kelas 

kontrol dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan tes kemandirian 

belajar  dan hasil observasi kemandirian belajar. Skala yang digunakan  untuk 

kemandirian belajar  adalah skala Likert dengan tafsiran persentase sebagai 

berikut: (Warsito, 1992:10-11) 

 

Tabel: 3.8 

Intepretasi Persentase Kemandirian Belajar 

 

No Persentase Interpretasi 

1 0% Tidak satupun 

2 1-25% Sebagian Kecil 

3 26-49% Hampir setengahnya 
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4 50% Setengahnya 

5 51-75% Sebagian besar 

6 76-99% Hampir seluruhnya 

7 100% Seluruhnya 

 

      (4) Untuk melihat peningkatan pemahaman konsep dan  kemandirian belajar 

sebelum dan sesudah  pembelajaran digunakan rumus:  

 

 
       

   

  

Keterangan : 

S post : Skor Post-test  

S pre  : Skor Pre-test 

S maks : Skor Maksimal ideal   (Meltzer;2002)  

 

Kriteria tingkatan Gain adalah sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.9 

Kategori Tingkat Gain 

 

Batasan Kategori 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 <   g < 0,7 Sedang 
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g < 0,3 Rendah 

 

 (5) Analisis data hasil observasi proses pembelajaran model pembelajaran 

kooperatif  teknik kepala bernomor terstruktur yang dilakukan oleh guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

 

 


