
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

  Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

metode quasi ekperimental design yaitu desain ini mempunyai kelompok kontrol, 

tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

memepengaruhi pelaksanaan eksperimen. 
1
 Penelitian ini terdapat dua kelompok, 

pada kelompok pertama yang disebut kelompok eksperimen, yaitu peserta didik akan 

mendapat perlakuan dengan penggunaan model project based learning (PJBL), 

sedangkan kelompok kedua yang disebut kelompok kontrol mendapat perlakuan 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning.  

 

B. Desain Penelitian 

    Quasi eksperimental design yang digunakan adalah jenis nonequivalent 

control group design pada desain ini terdapat pretest dan posttest untuk kelompok 

eksperimen dan control.
2
 

 

 

 

                                                           
1
Sugiyono, metode penelitian kualitatif,kuantitatif dan R&D( bambang, alfabeta, 2014), h. 71 

2
 Ibid, h. 73. 
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 Tabel 2  

Desain Penelitian Kuasi Eksperimen 

Kelompok Tes Awal Perlakuan Ter Akhir 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X2 O2 

Sumber: Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Keterangan : 

O1 =  tes awal sebelum perlakuan pada kelas eksperimen dan kontrol 

O2=  tes akhir setelah perlakuan pada kelas eksperimen dan kontrol 

X1= pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning. 

X2= pembelajaran dengan model Problem Based Learning. 

 

Pada penelitian ini, kedua kelompok diberi pretest untuk mengetahui keadaan 

awal peserta didik, apakah terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol atau tidak. Setelah itu keduanya diberi perlakuan, kelompok 

eksperimen menggunakan model pembelajaran berbasis proyek (project based 

learning) dan kelompok kontrol diberikan perlakuan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning, dan setelah itu diberikan posttest. 

 

C. Variabel Penelitian 

 Penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:  

1. Variabel Bebas ( independent variable) yaitu variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel lainnya, dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah model pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) 

(X). 
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2. Variabel Terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, 

dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Hasil Belajar IPS 

(Y).  

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Tempat penelitian akan dilaksanakan di MIN 9 Bandar Lampung. Untuk 

mendukung penelitian ini, sebelumnya peneliti melakukan prapenelitian yang 

dilakukan pada tanggal 07 Februari 2017.  

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh 

peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulannya.
3
 Dengan demikian yang 

dimaksud dengan populasi adalah sejumlah individu yang akan diteliti dalam 

satu pendekatan. Dari penjelasan di atas, jumlah populasi kelas IV MIN 9 

Bandar Lampung yang berjumlah 83 peserta didik. 

2. Sampel Penelitian  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

                                                           
3
Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Cet. 14, (Bandung: Alfabeta,  2012), h.297. 
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harus reprensentif.4 Pada penelitian ini sampel berjumlah 56 peserta didik 

yang berasal dari kelas IV A sebagai kelas  kontrol berjumlah 28 dan kelas IV 

B sebagai eksperimen 28 peserta didik. 

3. Teknik pengambilan Sampel 

Peneliti menggunakan simple random sampling dalam penelitian 

ini.dikatakan simple (sederhana) karena penentuan sampel dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen Kelas yang terpilih 

sebagai kelas eksperimen adalah IVB yang berjumlah 28 sedangkan kelas 

IVA yang berjumlah 28 sebagai kelas kontrol. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara aturan-aturan yang sudah 

ditentukan.
5
 Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pretest dan 

posttest dengan soal yang sama berupa pilihan ganda. Tes yang diberikan 

sebelum pembelajaran (pretest) di maksudkan untuk melihat kemampuan 

awal peserta didik dan tes yang diberikan sesudah pembelajaran (posttest )di 

maksudkan untuk melihat pengaruh model pembelajaran project based 

learning terhadap penguasaan materi peserta didik.  

                                                           
4
 Sugiyono, Op.Cit h. 15 

5
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evakuasi Pendidikan, (Jakarta: BumiAksara, 2009), h. 53. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganlisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik.
6
 Metode dokumentasi pada penelitian ini di gunakan untuk 

mengambil data berbentuk tertulis, seperti nama peserta didik, profil sekolah, 

daftar hasil belajar peserta didik, dan hal lain yang di perlukan dalam 

penelitian. 

 

G. Prosedur Penelitian 

  Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

tahap akhir penelitian.  

1. Tahap Perencanaan Penelitian  

a. Membuat surat izin prasurvey ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk 

melakukan penelitian.  

b. Mengadakan observasi prasurvey kesekolah tempat diadakannya 

penelitian untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan 

diteliti.  

c. Wawancara tidak terstruktur dengan guru pamong dan peserta didik untuk 

melihat bagaimana keadaan sampel sebelum diteliti dan melihat 

bagaimana proses pembelajaran khususnya teknik penilaian dalam belajar.  

d. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

                                                           
6
Nana Syaodih Sukamadinata, Op.Cit, h. 221 
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e. Merancang dan membuat instrument penelitian berupa multiple choice 

yang terdiri dari kisi-kisi soal, jawaban dan panduan penskoran.  

f. Memvalidasi instrument penelitian ke dosen-dosen ahli dalam kajiannya. 

g. Merevisi instrument penelitian yang sudah divalidasi oleh dosen yang ahli 

dalam bidang kajiannya.  

h. Menguji coba soal ke kelas V untuk mengukur Validitas, Realibilitas, 

Tingkat Kesukaran dan daya pembeda 

i. Menyiapkan materi yang akan disampaikan dalam proses belajar 

mengajar. 

2. Tahap Perencanaan Penelitian 

a. Melaksanaakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

b. Melaksanakan proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pada kelas kontrol dilakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Dan 

pada kelas eksperimen digunakan model pembelajaran project based 

learning (PjBL). 

c. Melaksanakan Posttest terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Tahap akhir penelitian 

a. Mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap 

pelaksanaan penelitian. 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh. 

c. Menyimpulkan hasil analisis data.  
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d. Menyusun laporan penelitian.  

 

H. Instrument Penelitian 

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 

instrument tes sebagai alat pengumpul data. Instrument tes pada penelitian ini 

berupa seperangkat alat evaluasi yang membentuk soal pretest yang berjumlah 30 

soal dan soal posttest yang berjumlah 30 soal. Butir soal dibuat dalam bentuk 

pilihan ganda yang difokuskan pada penguasaan materi. Soal tes di susun 

berdasarkan kisi-kisi. Tes digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana 

penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Tes yang diberikan pada saat 

Pretest dan Posttest berupa tes pilihan ganda yang dibuat berdasarkan indikator, 

standar kompetensi, dan kompetensi dasar.  

 

I. Uji Coba Instrument  

 Adapun pengujian yang dilakukan pada instrument agar layak digunakan 

sebagai instrument penelitian adalah uji validitas, uji realibilitas, uji tingkat 

kesukaran dan uji daya pembeda, untuk soal pilihan ganda. Berikut langkah-

langkah yang dilakukan dalam uji coba instrument: 

1. Uji Validitas 

Instrument dikatakan valid apabila hasilnya sesuai dengan kriteria atau dapat 

mengukur secara tepat.Untuk mengetahui kevalidan instrument, maka di 
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gunakan IBM  SPSS Statistics v.20 for Windows dengan teknik  Correleted 

Item-Total Correlations.  

Butir soal dikatakan valid apabila      >    . Jika           maka soal 

dikatakan tidak valid. Interprestasi terhadap nilai koefisien digunakan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3 

Interprestasi Korelasi 7 

Nilai      Keterangan 

0,00 - 0,20 Korelasi Sangat Rendah 

0,20 - 0,40 Korelasi Rendah 

0,40 - 0,70 Korelasi Sedang 

0,70 - 0,90 Korelasi Tinggi 

0,90 – 1,00 Korelasi Sangat Tinggi 

 

Sebelum soal digunakan untuk memperoleh data tentang nilai hasil 

belajar IPS peserta didik dengan diterapkan model pembelajaran berbasis 

proyek (PjBL), terlebih dahulu soal diuji cobakan kepada 35 peseta didik, 

dengan memberi 35 butir soal dalam bentuk pilihan ganda (Multiple Choice). 

Soal yang akan digunakan adalah soal yang valid, sedangkan soal yang tidak 

valid dihilangkan.  

2. Uji Realibilitas 

Realibilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrument dapat dikatakan mempunyai taraf  kepercayaan yang tinggi jika 

                                                           
7
 Anas sujiono, Pengantar Statistic Pendidikan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011),h 

193. 
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instrument tersebut dapat memberikan hasil yang  tetap. Maka pengertian  

Realibilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil. Untuk menguji 

realibilitas instrument tes digunakan IBM SPSS Statistics v.20 for Windows 

yang diukur berdasarkan skala Croanbach Alpha’s (a) yakni dari 0 sampai 1.  

 Kriteria uji realibilitas yang digunakan adalah apabila sebagai berikut : 

a. Jika nilai a > 0,700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

realibilitasnya dinyatakan telah memiliki realibilitas yang tinggi (reliabel) 

b. Jika nilai a < 0.700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

realibilitasnya dinyatakan belum memiliki realibilitas yang tinggi ( un-

reliabel).  

Tabel 4 

Klasifikasi Koefisien Realibilitas
8
 

Klasifikasi Kriteria Realibiltas 

0,00 0,20 Sangat Rendah 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,40 – 0,60 Sedang atau Cukup 

0,60 – 0,80 Tinggi 

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

 

3. Tingkat Kesukaran 

Analisis indeks kesukaran setiap butir soal dihitung berdasarkan jawaban 

seluruh peserta didik yang mengikuti tes. Untuk menguji taraf kesukaran 

digunakan IBM SPSS Statistics v.20 for windows. 

Kriteria indeks kesukaran soal adalah sebagai berikut:
9
 

                                                           
8
 Rostina Sundayana, statitiska Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 70 
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Tabel 5 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

Besar P Interprestasi 

P<0,30 

0,30  P   0,70 

P> 0,70 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

   Sumber: Anas Sudijono dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan 

4. Uji Daya Pembeda 

Daya beda di hitung dengan membagi subjek menjadi dua kelompok 

setelah di urutkan menurut peringkat perolehan skor hasil tes. Daya 

pembeda dapat dihitung dengan menggunakan IBM SPSS Statistics v.20 

for windows. Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang 

mempunyai indeks diskriminasi 0,4 sampai 0,7. Untuk lebih jelas daya 

pembeda dapat di klasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 6 

Klasifikasi Daya Pembeda
10

 

Daya Pembeda Keterangan 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,20 -0,40 Cukup 

0,40 – 0,70 Baik 

0,70 – 1,00 Baik Sekali 

 

J. Uji Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak untuk mengetahui normalitas digunakan IBM SPSS Statistics 

v.20 for windows dengan teknik kolmogorov-Smirnov. Kriteria penetapannya  

                                                                                                                                                                      
9
 Anas Sudijono, Op.Cit, h.372 

10
 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h.218 
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dengan cara membandingkan nilai sig. (2-tailed) pada tabel kolmogorov-Smirnov 

dengan taraf signifikasi 0,05. Dengan demikian dasar pengambilan keputusan 

bahwa jika p dari koefisien K-S > 0.05, maka data berdistribusi normal. 

Sebaliknya jika p dari koefisien K-S < 0.05, maka data berdistribusi tidak 

normal. 

2. Uji kesamaan variansi ( Uji Homogenitas) 

Pengujian kesamaan variansi adalah pengujian untuk mengetahui apakah 

variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Dalam penelitian ini uji 

homogenitas menggunakan  uji variansi IBM SPSS Statistics v.20 for windows. 

Adapun dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah: 

a. Jika nilai signifikasi < 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua 

atau lebih kelompok populasi dikatakan tidak homogen.  

b. Jika nilai signifikasi > 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua 

atau lebih kelompok populasi dikatakan homogen. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan apabila datanya berdistribusi normal, serta 

mempunyai variansi homogen. Dalam penelitian ini hipotesis dihitung dengan 

menggunakan IBM SPSS Statistics v.20 for windows  dengan teknik uji t 

independent. Adapun dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan 

berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS adalah sebagai berikut :  
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a. Jika nilai sig, < 0,05 (Model Pembelajaran berbasis proyek memberikan 

Pengaruh). 

b. Jika nilai sig, > 0,05 (Model Pembelajaran berbasis proyek tidak 

memberikan Pengaruh) 

 

 


