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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi 

eksperimen. Pengertian quasi eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang 

mendekati eksperimen. Desain yang digunakan adalah Nonequivalen Control 

Group Design (rancangan tes awal-tes akhir kelompok kontrol tidak dengan 

sampel acak). Dikatakan quasi eksperimen karena dalam pengunaan subjeknya 

yaitu kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen tidak dilakukan secara 

random tetapi menggunakan kelas yang telah ada. Menurut Sukardi desain ini 

dapat dituangkan ke dalam skema sebagai berikut : 

Grup Pretest Perlakuan  Postest 

Eksperimen Y1 X Y2 

Kontrol Y1  Y2 

      (Sumber: Salong, 2008:92) 

Keterangan : 

Y1 = Tes awal 

Y2 = Tes akhir 

 X  = Model pembelajaran kooperatif jigsaw 

          -  = Model pembelajaran non kooperatif jigsaw (yang biasa digunakan 

sekolah) 

        

 Desain ini dilakukan dengan satu macam perlakuan. Sebelum dimulai 

perlakuan kedua kelompok diberi tes awal atau pretest untuk mengukur kondisi 

awal (Y1). Selanjutnya pada kelompok eksperimen diberi perlakuan (X) yaitu 

model pembelajaran kooperatif jigsaw dan pada kelompok kontrol tidak diberi 

perlakuan (-) yaitu dibiarkan dengan menggunakan model pembelajaran yang 
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biasa digunakan sekolah. Setelah selesai perlakuan, kedua kelompok diberi tes 

lagi sebagai posttest (Y2). Kemudian menguji perbedaan rata-rata pretest dan 

posttest pada kedua kelompok. 

 

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

  Menurut Arikunto (2006:118) variabel adalah “objek penelitian, atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2008:38) variabel  merupakan “atribut atau sifat atau nilai dari orang atau obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.   

  Penelitian ini melibatkan satu variabel yaitu prestasi belajar untuk 

diperbandingkan rata-ratanya antara objek yang diberi treatment  dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dangan objek yang 

tidak diberi treatment. Adapun operasionalisasi variabel dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

 

Variabel Indikator Skala 

Prestasi belajar 

siswa  pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw 

 

Nilai pretest dan 

posttest 

Interval 

Prestasi belajar 

siswa pembelajaran non-

kooperatif tipe jigsaw 

Nilai pretest dan 

posttest 

Interval 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

  Menurut Sugiyono (2002:55) bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang akan menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Pasundan 1 

Bandung yang berjumlah 133 orang yang terbagi ke dalam 3 kelas.  

 

3.3.2 Sampel  

  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel purposive. 

Menurut Sudjana (2004:73) sampel purposive adalah “ sampel yang dilakukan 

atas dasar pertimbangan perorangan atau peneliti”. Oleh karena itu, sampel dari 

penelitian ini yaitu siswa pada 2 kelas yang telah direkomendasikan dari guru 

yang memegang kompetensi dasar rekonsiliasi bank. Kelas yang dijadikan sebagai 

eksperimen oleh peneliti adalah XI AK 1 dan kelas yang menjadi kelas kontrol 

adalah kelas XI AK 3. 

 Adapun peneliti memilih kelas tersebut dengan pertimbangan berdasarkan 

karakteristik siswa, kondisi lingkungan kelas, dan faktor-faktor lain yang 

mendukung untuk dilakukan penelitian terhadap sampel tersebut.  
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3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 Dalam mengadakan suatu penelitian penyusunan metode dan instrumen 

penelitian merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang sangat penting dalam 

penelitian, karena data yang digunakan untuk menjawab masalah diperoleh melalui 

instrumen. Adapun metode dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah metode tertulis dengan instrumen soal tes, yaitu serentetan atau latihan serta 

alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu (Arikunto, 2002:127). Tes yang 

digunakan adalah pretest atau tes awal yang dilakukan pada awal penelitian dan 

postest atau tes akhir. 

 

3.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Teknik Analisis Data 

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan instumen tes. Postest dilakukan setelah semua materi penyusunan 

rekonsiliasi selesai disampaikan. Skor perkembangan individu diperoleh dari 

perbandingan antara skor awal (pretest) dengan skor yang diperoleh siswa setelah 

diadakan pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw (postest). 

a) Tahap persiapan uji coba soal 

(1) Materi dan bentuk tes 

Materi tes yang akan diujikan adalah materi rekonsiliasi bank kelas XI 

AK. Instrumen yang digunakan adalah tes subjektif yang dikerjakan secara 
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individu. Tes dalam bentuk uraian, dimana setiap soal merupakan sub bab 

topik  materi penyusunan rekonsiliasi. 

(2) Metode penyusunan perangkat tes 

 Langkah-langkah untuk penyusunan perangkat tes adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan tujuan instruksional umum 

b. Membuat kisi-kisi soal 

c. Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diujiankan 

d. Menentukan jumlah waktu yang disediakan untuk menyelesaikan soal 

e. Menentukan jumlah butir soal. 

 

b) Tahap uji coba soal 

Untuk mengetahui mutu perangkat tes yang telah disusun, soal-soal yang telah 

dibuat diujicobakan terlebih dahulu kepada siswa yang masih dalam populasi 

tetapi bukan siswa yang menjadi sampel pada penelitian ini. tujuannya adalah 

untuk mengetahui apakah item-item soal tes tersebut sudah memenuhi syarat 

tes yang baik atau tidak.  

 

a. Validitas 

 Menurut Arikunto (2009:64) validitas adalah “suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. 

Sesuai dengan yang telah disebutkan instrumen penelitian ini adalah soal tes . Tes 
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yang diberikan berupa soal uraian. Oleh karena itu, kriterianya adalah dengan cara 

membandingkan nilai r hitung  dan nilai tabel r.  

Kriterianya :   1. jika r hitung > r tabel, maka valid 

  2.  jika r hitung <  r tabel, maka tidak valid 

(Hasil Uji Instrumen dilampirkan) 

 

b. Uji Reliabilitas 

 Menurut Sugiyono (2005:40) reliabilitas adalah “serangkaian pengukuran 

atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang 

dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang”. Sebuah tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf  kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut memberikan 

hasil yang tetap. Skala koefisien reliabilitas yaitu antara 0-1. Semakin tinggi 

koefisien reliabilitas atau mendekati 1, maka semakin tinggi juga keajegan atau 

ketetapannya. Kriteria adalah dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai 

tabel r.  

Kriterianya :   1. jika r hitung > r tabel, maka valid 

  2.  jika r hitung < r tabel, maka tidak valid 

(Hasil Uji Instrumen dilampirkan) 

 

c. Taraf kesukaran  

 Menurut Arikunto (2009: 207) bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Analisis 

tingkat kesukaran soal adalah mengkaji soal-soal dari segi kesulitannya sehingga 
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dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk rendah, sedang, dan sukar. Angka 

indeks kesukaran butir itu besarnya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00.. Jika 

seluruh peserta ujian menjawab dengan salah butir tersebut maka soal tersebut 

sangat sukar dengan indeks kesukaran 0,00 dan jika indeks kesukaran 1,00 maka 

soal sangat mudah karena dijawab dengan benar oleh seluruh peserta tes. Kriteria 

tingkat kesukaran suatu item soal dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Indeks kesukaran 

 

Indeks Kesukaran Keterangan 

Kurang dari 0,30 Item soal berkategori sukar 

0,30 – 0,70 Item soal berkategori cukup 

Lebih dari 0,70 Item soal berkategori mudah 

  (Sumber: Arikunto ,2009:210) 

 (Hasil Uji Instrumen dilampirkan) 

 

d. Daya Pembeda 

  Menurut Arikunto (2009:103) daya pembeda adalah “kemampuan sesuatu 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang bodoh”. 

Angka yang menunjukkan  besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi 

atau disingkat “D”. 

  Daya pembeda memiliki rentang antara -1 sampai 1. Berbeda dengan 

indeks kesukaran daya pembeda menggunakan tanda negatif pada indeks 

diskriminasi jika suatu soal menunjukan kualitas siswa yang berkemampuan 

sebaliknya atau rendah. Dari perhitungan Anates diperoleh daftar siswa yang 

termasuk kelompok atas dan kelompok asor. (Hasil Uji Instrumen dilampirkan) 
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 Untuk mengukur validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat 

kesukaran soal tersebut yang berbentuk bukan pilihan ganda penulis 

menggunakan alat bantu yaitu software Anates versi 4.0  

 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

3.5.2.1 Uji Normalitas  

  Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak, Menurut Arikunto (2007:314) bahwa: 

Jika berdistribusi normal maka proses selanjutnya dalam pengujian 

hipotesis dapat menggunakan perhitungan statistik parametrik. Jika tidak 

berdistribusi normal maka dapat menggunakan perhitungan statistik non 

parametrik.  

 

  Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji 

Chi Kuadrat. Berikut ini langkah-langkah untuk menguji normalitas distribusi data 

dengan Uji Chi Kuadrat:  

a) Menentukan skor terbesar dan terkecil 

b) Menentukan Rentangan (R) 

 R = skor terbesar – skor terkecil 

c) Menentukan Banyaknya Kelas (K) 

 BK = 1 + 3,3 Log n (Rumus Sturgess) 

d) Menetukan panjang kelas (P) 

 P = 
𝑟

𝑘
   

e) Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

No Kelas 

Interval 

F Nilai Tengah 

(𝒙𝒊) 

f. xi f. xi 
2
 

1. ...     

2.      

 Jumlah     
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f) Menentukan rata-rata atau Mean 

  = 
𝛴 𝒇.𝒙𝒊 

𝑛
     

g) Menentukan simpangan baku (S) 

s =    
𝑛 . 𝑓𝑥𝑖

2−(  𝑓𝑥 𝑖)
2

𝑛(𝑛−1)
 

h) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 

1) Menentukan batas kelas, yaitu skor kiri kelas interval pertama dikurangi 0,5 

dan kemudian angka skor kanan kelas interval ditambah 0,5. 

2) Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus:  

      
3) Mencari luas 0-Z dari Tabel Kurva Normal dari 0-Z dengan menggunakan 

angka-angka untuk batas kelas. 

4) Mencari luas tiap kelas interval dengan jalan 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.  

5) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan luas tiap 

interval dengan jumlah responden (n). 

6) Mencari Chi Kuadrat (Χ2 
 hitung ) dengan rumus: 

 χ 
2 

  

7) Membandingkan (χ 2 
 hitung ) dengan (χ 2 

 tabel ) 

{ untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (db) = k-1} 

Kaidah keputusan: 

jika (χ 2
 hitung ) > (χ2

 tabel )  maka distribusi data tidak normal 

jika (χ 2
 hitung ) < (χ tabel) maka distribusi data normal. 

(Sudjana,  2004:180) 

 

3.5.2.2 Pengujian Hipotesis 

  Teknik analisis data yang digunakan untuk melihat perbandingan antara 

dua sampel yang diambil dari dua populasi tersebut memiliki perbedaan rata-rata 

atau tidak terhadap kemampuan siswa dalam mata pelajaran Akuntansi yaitu 

dengan menggunakan uji t perbedaan rata-rata. Rumus uji t perbedaan rata-rata 

adalah sebagai berikut: 
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𝑡 =
𝑋1 − 𝑋2

𝑠  
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 

         (Sudjana, 2004: 162) 

Keterangan : 

𝑋1 = Rata- rata tes akhir kelompok eksperimen 

𝑋2 = Rata-rata tes akhir kelompok kontrol 

𝑛1 = Jumlah sampel kelompok eksperimen 

𝑛2 = Jumlah sampel kelompok eksperimen 

𝑠 = Simpangan baku gabungan 

 

 Adapun rumus untuk mencari s adalah: 

𝑠 =  
 𝑛1 − 1 𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

(Sudjana, 2004: 162) 

  Statisistik t seperti dalam rumus di atas mempunyai distribusi yang 

dilukiskan dengan derajat kebebasan (𝑛1 + 𝑛2 − 2). Kriteria suatu hipotesis 

diterima jika harga 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Berdasarkan hipotesis peneliti, maka dilakukan 

pengujian dua arah. Dalam uji dua arah, konsultasi pada t tabel dilakukan pada 

kolom taraf signifikansi 0,05 atau 5% 

H0 : µA = µB,   Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara kelas 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dengan kelas yang tidak menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

H1 : µA ≠ µB,        Terdapat perbedaan prestasi belajar antara kelas yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dengan kelas yang tidak menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 
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