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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013: 107) metode penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif ini 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. (Sugiyono, 

2013: 50).  

Penelitian ini melibatkan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Pada penelitian ini yang mendapatkan perlakuan kelompok 

eksperimen diberi metode pembelajaran active learning tipe quiz team 

sedangkan pada kelompok kontrol   menggunakan metode ceramah. 

Pada penelitian ini desain yang digunakan adalah control group pre test-

post test design. Desain tersebut digambarkan dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 2. 

Design Penelitian Eksperimen 

Kelompok  Pre-Test Perlakuan  Post-Test 

E 01 X1 02 

K 01 X2 02 
 

Sumber : (Sugiyono, 2013: 116) 

Keterangan :  

 E  : kelompok Eksperimen  

 K  : kelompok Kontrol  

 X1  : Perlakuan Metode pembelajaran Active Learning tipe Quiz Team  

 X2  : perlakuan Metode Ceramah   

 O1  : Pre test motivasi dan prestasi Belajar  
 O2  :  post test motivasi dan prestasi Belajar 
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B. Tempat dan Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Turi yang beralamatkan 

di Turi, Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta pada semester dua tahun ajaran 

2014/ 2015. Pertimbangan dilaksanakan penelitian di SMP Negeri 1 Turi 

karena keterikatan untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar 

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta dan dilihat dari karakter siswa di SMP 

Negeri 1 Turi cocok jika diterapkan Metode pembelajaran active learning tipe 

quiz Team yang belum pernah diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Penelitian ini mulai tiga tahap yaitu pra penelitian yang 

dilaksanakan pada bulan April 2014, penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 

2014, dan penulisan laporan dilakasanakan pada bulan Juni 2014 sampai 

Sampai selesai. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian   

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 117). Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua kelas VIII yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C dan VIII D  

dengan total jumlah keseluruhan siswa yaitu 100 siswa.  
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2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2013: 118). Teknik yang dilakukan 

dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling purposive 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2013: 124). Sampel yang dipilih dengan melihat karakteristik yang sama 

yaitu memiliki rata-rata nilai ulangan akhir yang sama atau memiliki 

prestasi belajar yang setara dan diampu oleh guru Pendidikan 

Kewarganegaraan yang sama. Dengan melihat kriteria tersebut dapat 

ditentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

1. Motivasi belajar  

Motivasi belajar merupakan suatu dorongan atau daya 

penggerak dalam diri siswa  yang memberikan semangat, kemauan dan 

keinginan untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Sehingga motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai 

pendorong siswa untuk giat belajar agar  memperoleh tujuan yang 

dikehendakinya dalam belajar yaitu prestasi yang bagus. keberhasilan 

proses belajar mengajar dapat dilihat dalam motivasi belajar yang 

ditunjukkan oleh para siswa pada saat melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:  

a. Minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran  

b. Semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya 

c. Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya 
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d. Reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan 

guru 

e. Rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

  

2. Prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

Prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hasil 

dari pengukuran serta penilaian usaha belajar yang meliputi kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Prestasi belajar dapat diukur dengan 

menggunakan teknik tes dan non tes. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket (Kuesioner)  

Menurut sugiyono (2013: 199) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Dalam penelitian ini angket atau kuesioner diberikan kepada siswa yang 

dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk mengetahui tingkat 

motivasi belajar dalam mengikuti proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan sebelum dan setelah diterapkan metode pembelajaran 

active learning tipe quiz team di SMP Negeri 1 Turi. 

2. Tes Prestasi / Tes hasil Belajar  

Menurut Sukardi (2011: 139) tes prestasi pada umumnya 

mengukur penguasaan dan kemampuan para siswa setelah mereka selama 

waktu tertentu menerima proses belajar-mengajar dari guru. Tes yang 

dilakukan pada penelitian ini untuk mengukur tingkat penguasaan dan 

kemampuan siswa secara individual dengan cakupan ilmu pengetahuan 
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yang telah ditentukan oleh para guru. Tes hasil belajar pada penelitian ini 

dilakukan dua kali yaitu  

a. Pre test 

Pre test (tes awal) adalah tes yang digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh siswa telah memiliki kemampuan mengenai hal- hal 

yang akan dipelajari. 

b. Post test  

Post test (tes akhir) adalah tes yang digunakan untuk mengukur apakah 

siswa telah menguasai kompetensi tertentu seperti yang dirumuskan 

dalam indicator hasil belajar (Wina Sanjaya, 2009: 236). 

F.  Instrument penelitian 

Menurut sugiyono (2013: 305) instrument penelitian dalam penelitian 

kuantitatif yaitu kualitas instumen yang berkenaan dengan validitas dan 

realibilitas instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan 

cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.  

1. Tes Akademik 

Dalam pengambilan data  prestasi belajar dalam penelitian ini 

menggunakan tes.  Tes akademik yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan tes objektif pilihan ganda (multiple choice) dengan jumlah 

sebanyak 30 soal dengan alternative empat pilihan jawaban yaitu a, b, c, 

dan d.  

Pembuatan soal disesuaikan dengan materi pokok bahasan mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Turi yaitu 
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dengan pokok bahasan “Mendeskripsikan Sistem pemerintahan Indonesia dan 

peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat”. Dibawah ini berisi 

kisi-kisi soal yang digunakan sesuai dengan materi pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII: 

Tabel 3. 

Kisi-kisi soal. 
No

.  

Standar Kompetensi   

( SK ) 

Kompetensi Dasar 

( KD ) 

Materi Pembelajaran Indikator Butir Soal 

1.    Memahami 

kedaulatan rakyat 

dalam sistem 

pemerintahan 

Indonesia  

 

Mendeskripsikan 

sistem 

pemerintahan 

Indonesia dan 

peran lembaga 

negara sebagai 

pelaksana 

kedaulatan rakyat 

 

Kedaulatan Rakyat 

dan Sistem 

Pemerintahan Negara 

Indonesia 

 

 

 Menguraikan sistem 

pemerintahan  yang 

berlaku di Indonesia 

 Menjelaskan lembaga-

lembaga pelaksana 

kedaulatan rakyat. 

 Menjelaskan peranan 

lembaga pelaksana 

kedaulatan rakyat. 

 Membandingkan sistem 

pemerintahan 

Presidensial dan 

Parlementer 

 

1, 2,3, 7, 20 

 

8, 12, 14, 25, 26 

9, 10, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 

27, 28 

4, 5, 6, 11, 13 

 

2. Angket Motivasi Belajar  

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh 

mana motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Angket 

motivasi siswa dalam penelitian ini menggunakan skala likert dan  bersifat 

tertutup yaitu jawabannya sudah disediakan oleh peneliti sehingga 

responden tinggal memilih dan memberi tanda (√) pada jawaban yang 

sudah tersedia. Dalam penyusunan kuesioner telah ditetapkan indikator 

yang akan dijadikan dasar dalam menyusun pertanyaan dalam kuesioner 

dengan alternative sebagai berikut ini : 
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Tabel 4. 

Indikator kuesioner 

Alternative Jawaban  Skor untuk kalimat 

positif 

Skor untuk kalimat 

           Negative 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Jarang  2 3 

Tidak pernah  1 4 

. 

Adapun kisi-kisi angket motivasi belajar dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 5. 

Kisi-kisi angket Motivasi Belajar 

No Indikator  No. butir Jumlah  

1 Minat dan perhatian siswa terhadap 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  

1, 2, 5, 14, 19, 22, 23, 

26, 28 

9 

2 Semangat siswa untuk melakukan tugas-

tugas belajarnya 

 

3, 7,9, 8, 27   5 

3 Tanggung jawab siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas belajarnya 

 

4, 6, 11, 25, 15          5 

4 Reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap 

stimulus yang diberikan guru 

 

12, 13, 16, 24         4 

5 Rasa senang dan puas dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan. 

  

 

8, 10, 20, 18, 21         5 

 

G. Uji Validitas Instrumen  

Suatu intrumen dikatakan valid jika instrument yang digunakan dapat 

mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 85) 

agar dapat memperoleh data yang valid, maka intrumen atau alat untuk 

mengevaluasi harus valid. Sedangkan menurut Sugiyono (2013: 173) valid 
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berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Dengan penjelasan di atas disimpulkan bahwa instrument 

yang digunakan untuk mengevaluasi harus valid agar dapat memperoleh data  

yang valid. Sebelum tes diujikan kepada sampel, terlebih dahulu diuji 

validitasnya ke kelas lain yang bukan sampel, yaitu pada kelas VIII C SMP 

Negeri 1 Turi.   

Hasil uji coba dianalisis dengan bantuan computer seri program 

statistic (SPSS) dan menggunakan rumus Product Moment dari person dengan 

angka kasar sebagai berikut :  

    

  





2222 )()()()(

))(()(
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rxy  

Keterangan: 

 rxy = Koefisien korelasi antar variabel x dan  y 

 N  = Jumlah Responden 

 X  = Skor butir soal 

 Y  = Skor total soal 

 ∑x = Jumlah skor soal 

 ∑y = Jumlah skor total soal (Suharsimi Arikunto, 2013 :87)  

 

Untuk menguji setiap butir, maka skor yang ada pada butir yang 

dimaksud dikorelasikan dengan skor total Skor pada butir soal menyebabkan 

skor total menjadi tinggi atau rendah. Dengan kata lain sebuah item 

memiliki validitas yang tinggi jika skor pada butir soal mempunyai 

kesejajaran dengan skor total. Skor butir soal sebagai nilai X dan skor total 

sebagai nilai Y. Instrumen dikatakan valid apabila koefisisen korelasi  r hitung 

 r tabel dan dikatakan instrument tidak valid apabila r hitung  r tabel  pada 
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taraf sigifikan 5 %. Data hasil uji coba yang diperoleh dari hasil perhitungan 

dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS.  

Uji coba instrument dilakukan salah satu kelas yang tidak digunakan 

sebagai kelas kontrol maupun kelas eksperimen yaitu kelas VIII C yang 

berjumlah 25 di SMP Negeri 1 Turi. Uji coba instrument tes prestasi belajar 

sebanyak 30 butir soal dan untuk uji coba instrumen angket motivasi belajar 

sebanyak 30 butir pertanyaan. Dibawah ini disajikan data hasil uji validitas 

intrumen yang sudah diolah menggunakan aplikasi SPSS 13.00 for windows. 

Tabel 6. 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel  Jumlah butir 

awal 

Jumlah butir 

yang gugur 

Jumlah butir valid  

Motivasi belajar 30 2 28 

Prestasi belajar 30 2 28 

(Sumber: data primer yang diolah, 2014) 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas diketahui bahwa untuk angket 

motivasi belajar sebanyak 28 butir soal yang dinyatakan valid, sedangkan 

yang gugur hanya 2 yaitu butir soal nomor 15 dan nomor 22. Tes prestasi 

belajar yang dinyatakan valid sebanyak 28, sedangkan yang gugur hanya 2 

yaitu nomor 4 dan nomor 27. dengan demikin dari data di atas peneliti 

melakukan penelitian denan menggunakan angket motivasi belajara 

sebanyak 28 butir pertanyaan dan tes prestasi belajar sebanyak 28 soal. 
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H. Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 100) mengemukakan bahwa 

reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap.  Tuntutan bahwa instrument evaluasi harus valid 

menyangkut harapan yang diperolehnya data yang valid, sesuai dengan 

kenyataan. Jika validitas terkait dengan ketepatan objek yang tidak lain adalah 

tidak menyimpangnya data dari kenyataan, artinya bahwa data tersebut benar. 

Untuk menguji reliabilitas tes prestasi belajar dalam penelitian ini digunakan 

rumus KR-20 sebagai berikut :  

       

Keterangan:  

 
p       = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

 q          =  proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q= 1-p) 

   ∑pq     =  jumlah perkalian antara p dan q 

       n       = deviasi  banyaknya item 

        S         = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 

 (Suharsimi Arikunto, 2013: 115). 

 

Untuk menguji reliabilitas angket Motivasi Belajar dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini digunakan rumus Alpha’s Cronbach 

adalah sebagai berikut: 
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 =   v 

      Keterangan:   

      r11    = Reliabilitas instrument 

 k      = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  
= Jumlah varian butir/item 

    = Varian total (Suharsimi Arikunto, 2013: 122). 

 

I. Teknik Analsis Data    

1. Uji Prasayarat Analisis  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyrat 

untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data 

diolah berdasarkan metode-metode penelitian yang diajukan. Uji 

normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 

untuk membuktikan metode-metode penelitian tersebut adalah data yang 

memiliki data distribusi normal. uji normalitas yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov. Rumus Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai 

berikut: 

21

2136,1:
nn

nn
KD



 

Keterangan : 

KD : harga Kolmogorov-Smirnov yang dicari 

  : jumlah sampel yang diperoleh 



62 

 

 

 

  :jumlah sampel yang diharapkan. 

Data dikatakan normal, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 pada (P>0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 pada (P<0,05), maka data dikatakan tidak normal. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan bawa dua 

atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki 

variasi yang sama. uji homogentas dikenakan pada data hasil post-test 

dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk mengukur 

homogenitas varians dari dua kelompok data, digunkan rumus uji F 

sebagai berikut :  

F = ( Sugiyono, 2013 : 276) 

Kriteria yang digunakan untuk mengambil kesimpulan apabila 

F hitung lebih besar dari F tebel maka memiliki varian yang homogen. 

Akan tetapi apabila bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka varian 

tidak homogen.  Hasil uji homogenitas varians data hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:  
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Tabel 7 

Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Varians Data Hasil Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan 

 

No 

 

Data 

 

Fhitung 

 

Ftabel 

 

db 

 

Sig 

 

Keterangan 

1 Pre motivasi  3,549 4,04 48 0,066 Homogen 

2 Post motivasi 3,173 4,04 48 0,081 Homogen 

3 Pretest prestasi 3,012 4,04 48 0,089 Homogen 

4 Posttest prestasi 0,256 4,04 48 0,615 Homogen 

 

Dari hasil perhitungan uji homogenitas variabel pretest dan postest 

motivasi belajar serta pretest dan posttest prestasi dengan program SPSS 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keempat data tersebut mempunyai 

varians yang homogen, karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% (p>0,05) 

atau memiliki  Jadi, data tersebut telah memenuhi syarat 

untuk dianalisis. 

c. Uji Hipotesis  

Hipotesis dalam setiap penelitian perlu diuji untuk membuktikan 

kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh penggunaan 

pembelajaran metode pembelajaran active learning tipe quiz team terhadap 

motivasi dan prestasi belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 01 Turi tahun 

pelajaran 2013 / 2014”. 
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Teknik yang digunaan untuk menguji hipotesis ini adalah uji t-Tes 

yaitu menguji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling beban. Rumus 

yang digunakan yakni :  

  

Keterangan :  

 x1   : mean pada distribusi sample 1 

 x2  : mean pada distribusi sample 2 

N1  : jumlah individu pada sample 1 

N2  : jumlah individu pada sample 2 

  : nilai varian pada distribusi sample 1 

 : nilai varian pada distribusi sample 2  

(Tulus Winarsunu, 2009: 84) 

 

d. Gain Score 

Gain score adalah teknik yang digunakan untuk menguji seberapa 

besar efektivitas perlakuan yang diberikan. Gain score digunakan untuk 

mengetahui selisih antara nilai pretest dan posttes siswa di kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Gain score menunjukkan peningkatan 

pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan  oleh guru. Rumus yang digunaka untuk mencari gain 

score adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gain score = skor posttest-skor pretest 

                     Skor maksimal-skor pretest  
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Adapun kriteria gain score adalah sebagai berikut:  

Tabel 8 

Kriterian Gain Score 

Nilai Gain Skore  Interpretasi  

g > 0,70 Tinggi 

0,70 > g ≥ 0,30 Sedang  

g ≤ 0,30 Rendah 

 


