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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA N 2 Klaten, berada di Jl. Angsana, 

Trunuh, Klaten, Kode Pos 57421, Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, 

Kabupaten Klaten. Terletak pada koordinat X 453226 dan Y 914649. 

Penelitian eksperimen dilakukan di kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 SMA Negeri 

2 Klaten. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan  dimulai dari bulan 

Maret 2016 sampai bulan Januari 2017.  
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B. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2015:117).  

  Populasi data pada penelitian ini diperoleh dari semua kelas IPS kelas 

XI di SMA Negeri 2 Klaten dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 

sebanyak 118 siswa  yang terdiri dari kelas XI IPS 1, XI IPS 2 dan XI IPS 

3. 

2. Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pupulasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus representatif (mewakili) (Sugiyono, 2015:118). 

  Penelitian ini mengambil dari anggota populasi untuk dijadikan 

sampel yang terdapat pada siswa kelas XI IPS 1 dan kelas XI IPS 2 di 

SMA Negeri 2 Klaten, artinya pada penelitian ini kedua kelas tersebut 

dijadikan kelas eksperimen dan tidak menggunakan kelas kontrol. Kelas 

XI IPS 1 dan kelas XI IPS 2 dijadikan kelas eksperimen yaitu karen kedua 

kelas tersebut mempunyai nilai rerata yang hampir sama. Sehingga kurang 

lebih sebanyak 70% dai populasi dijadikan sampel pada penelitian ini. 

3. Sampling 

 Teknik Sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan 

Nonprobability Sampling (Sugiyono, 2015 : 119). 

 Penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability Sampling. 

Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 



27 
 

memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini memiliki banyak 

macamnya salah satu yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling 

jenuh. 

C.   Jenis dan Desain Penelitian 

Berdasarkan pendekatan, secara garis besar dibedakan menjadi 2 

macam penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. 

Keduanya memiliki asumsi, karakteristik dan prosedur yang berbeda. 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kuantitatif eksperimental (DR. 

Nana, 2015 : 12). 

Macam - macam desain penelitian ada beberapa macam yaitu, Pre-

Exsperimental, True-Eksperimental, Factor Eksperimental, Quasi 

Eksperimental. Pada peneitian ini menggunakan desain penelitian Pre-

Eksperimental. Desain peneliytian yang digunakan Pre-Eksperimen yang 

terdapat beberapa bentuk yang dapat digunakan dalam penelitian bisnisyaitu, 

One-Shot Case Studi, One Group Pretest posttest, Intec-Group Comparisson. 

Pada penelitian ini yang digunakan adalah Pre-Experimental Design, dalam 

desain ini terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen bukan 

dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini terjadi karena tidak adanya 

variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2015 : 

109). 

Bentuk pre-experimental designdengan One-Gruop Pretest-Posttest 

Design. Desain ini terdapat pretest, sebelum diberi perlakuan. Dengan 

demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Menurut Sugiyono 

(2015, 111) desain ini dapat digambarkan seperti berikut :  

   O1 = nilai pretest (sebelum diklat) 

   O2  = nilai posttest (setelah diklat) 

 

Pengaruh diklat terhadap prestasi kerja pegawai = (O2-O1). 

O1 X O2 
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D. Definisi Operasional Variabel   

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel terikat 

(Dependent Variabel) dan variabel bebas (Indenpedent Variabel).  Variabel 

terikat sering disebut sebagai stimulus, prediktor, antecendent. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas adalah bahan ajar yang dipakai dalam proses 

kegiatan belajar dan penggunaan strategi pembelajaran. 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. 

Penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar yang 

dipengaruhi dari penggunaan bahan ajar dan strategi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah strategi pembelajaran model Team-Game-Tournament dan 

Snow Balling. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang tepat penggunaannya akan menentukan 

objektifitas data penelitian itu sendiri, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan beberapa teknik. 

1) Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung di area SMA N 2 Klaten pada saat 

pelaksanaan proses kegiatan belajar-mengajar dimulai dan diluar kegiatan 

belajar-mengajar. 

2) Penyebaran Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data komunikasi secara 

tidak langsung, penyebaran kuisioner dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektifitas pembelajaran peserta didik menggunakan bahan ajar 
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buku panduan kebencanaan Kabupaten Klaten dengan melihat nilai hasil 

post-test 

3) Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dalam 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen pada penelitian ini 

bisa berbentuk gambar misalnya foto yang menunjukkan bahwa di lokasi 

penelitian pernah terjadi bencana (Sugiyono, 2015 : 240). 

F. Uji Persyaratan Analisis 

Menganalisis data dalam sebuah penelitian, merupakan suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk mengungkap fakta dibalik kumpulan data yang masih 

berbentuk simbolik dan belum memiliki arti, ada syarat yang harus dipenuhi 

sebelum kegiatan analisis dilakukan. 

1) Uji Validitas 

Validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya suatu data dari 

instrumen yang ada. Jadi suatu penelitian akan diketahui baik atau tidaknya 

jika instrumen penelitiannya sudah melalui uji validitas. Dalam uji validitas 

pada penelitian ini akan menggunakan validitas butir soal atau bisa 

dinamakan validitas item. Uji validitas dilakukan dibeda tempat, dalam 

penelitian ini mengambil SMA N 1 Jatinom sebagai sekolahan untuk uji 

validitas. Kelas XI IPS 2 yang berjumlah 29 siswa. Alasan untuk mengabil 

data validitas di SMA N 1 Jatinom dikarenakan sekolahan tersebut 

berkarakter hampir sama dengan sekolahan yang dipakai sebagai penelitian 

yaitu  SMA N 2 Klaten. Kesamaan tersebut dalam hal akreditas, nilai rata-

rata siswanya, kemudian lokasinya yang pernah terjadi bencana gempa 

bumi. Rumus untuk mengetahui validitas item instrumen digunakan korelasi 

product moment adalah : 

 

rxy = 
             

                             
 

Keterangan : 
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rxy = koefesien relasi suatu butir item 

   = banyaknya subyek yang dikenai tes atau instrument 

   = jumlah skor tiap item 

   = jumlah skor total item 

    = jumlah perkalian skor item X dan skor total item Y 

(Suharsimi Arikunto, 2013) 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan tingkat keandalan suatu instrument penelitian, 

keandalan yang dimaksud disini adalah tingkat konsisten suatu instrument 

pengumpul data yang mana nanti pada akhirnya juga akan menentukan 

konsistensi data penelitian itu sendiri, uji reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 21.0. Terkait jenis tes 

yang digunakan pada penelitian ini, maka rumus yang digunakan adalah K- 

R 20, sebagai berikut: 

     
 

   
  
      

  
  

Keterangan: 

    =reliabilitas instrument 

  = banyak butir soal 

  = proporsi subyek yang menjawab item dengan benar  

  = proporsi subyek yang menjawab item dengan salah 

        

  = standar deviasi dari tes  

    = variansi total  

(Suharsimi Arikunto, 2013) 

G. Teknik Analisis Data 

Data mengandung informasi yang digunakan untuk mengungkap 

sebuah fakta secara simbolik dari sebuah fenomena, dalam penelitian ini 

terdapat dua kelompok data, pertama data primer dan yang kedua adalah data 

sekunder. 
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Tahapan penelitian setelah pengumpulan data menggunakan istrumen 

yang sudah dipilih adalah analisis data, analisis data dalam sebuah penelitian 

merupakan tahap pemaknaan data, pemaknaan data ini nantinya akan menjadi 

dasar peneliti menjawab masalah penelitian, Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskritif kuantitatif bila datanya berbentuk interval, 

maka pengujian hipotesis menggunakan t-test one sampel., bertujuan untuk 

menggambarkan jawaban responden terhadap variabel – variabel penelitian 

yaitu variabel efektifitas dan variabel strategi, 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel dari populasi 

berdistribusi normal atau tidak metode yang digunakan adalah Lillefors 

dengan prosedur seperti: 

a) Hipotesis  

H0  = Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

H1  = Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

b) Statistika Uji 

                   

Dengan : 

      =                 

       = Proporsi cacah   , terhadap seluruh  

   = skor standar ;   
       

 
 

          = Standar deviasi 

c) Daerah kritik 

             dengannadalah ukuransampel. 

d) Taraf signifikasi :       

e) Keputusan uji 

H0 ditolak jika      (Budiyono, 2009:170) 
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2) Uji homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel 

mempunyai variansi sama. Homogenitas diguankan metode Barlett dengan 

prosedur sebagai berikut: 

a) Hipotesis  

     
    

  (sampel berasal dari populasi yang homogen) 

     
    

  (sampel tidak berasal dari populasi yang 

homogen) 

b) Statiska Uji 

   
     

 
            

 

   

     
   

dimana : 

           

  = banyaknya populasi = banyaknya sampel 

  = derajat kebebasan untuk         

       = derajat kebebasan untuk   
              

N = banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

  = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-   

    
 

      
  

 

  
 
 

 
  

     
    

   
        

  
     

 

  
    -1)  

  

c) Taraf Signifikansi :        

d) Derah Kritik 

                
   

e) Keputusan Uji 

                 
                   

  

(Budiyono, 2009:176-177) 
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3)  Uji Hipotesa  

 Uji Hipotesa  dengan menggunakan Simple Paired T Test untuk 

mengetahui apakahparameter kedua populasi berbeda atau tidak. Metode 

yang digunakan adalah sebagai beriku : 

  
     

 
  
 

  
 
  
 

  
    

  
   

  
  
   

 

 

  dimana : 

    = Rata-rata sampel 1 

    = Rata-rata sampel 2 

    = Simpangan baku sampel 1 

    = Simpangan baku sampel 2 

    
 = Varians sampel 1 

    
 =Varians sampel 2 

  r = korelasi antara dua sampel 

   (Budiyono, 2009)  

 

 


