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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan dan uji 

analisi data.  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Pre Experimental Designs.  

Dikatakan Pre Experimental design, karena desain ini belum merupakan 

eksperimen sungguh-sungguh. Selain itu, karena masih terdapat variabel luar yang 

ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen (Sugiyono, 2016:109).  

Bentuk Pre Experimental  Designs yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Intact Group Comparison. Intact Group Comparison adalah desain penelitian yang 

sampelnya dibagi menjadi dua, yaitu kelompok eksperimen (diberi perlakuan) dan 

kelompok kontrol (tidak diberi perlakuan) (Sugiyono, 2016:111). Model penelitian 

Intact Group Comparison dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

O₁  = Hasil dari kelompok yang diberi perlakuan 

O₂  = Hasil dari kelompok yang tidak diberi perlakuan 

 

 

X  O₁

  

O₂   
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Malang yang beralamat di Jl. Tugu 

Utara No. 1, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos: 65111. Penelitian 

penerapan media pembelajaran berbasis permainan monopoli dilaksanakn di SMA 

N 1 Malang karena sekolahan tersebut merupakan sekolahan yang memiliki 

akreditasi sangat baik. Bahkan SMA N 1 Malang merupakan sekolah terbaik ke dua 

di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 26 februari 2018 – 

9 maret 2018.  

3.3 Prosedur Penelitian  

 Prosedur penelitian dibagi menjadi tiga tahapan, yakni tahapan persiapan, 

tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengamatan. 

3.3.1 Tahapan persiapan  

 Menyiapkan dua RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yaitu RPP yang 

menggunakan media pembelajaran berbasis permainan monopoli dan RPP yang 

menggunakan metode diskusi serta menyediakan media pembelajaran permainan 

monopoli yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang berlangsung di 

SMA N 1 Malang. 

3.3.2 Tahapan pelaksanaan   

 Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yang setara, yaitu 16 MIA 2 dan 16 MIA 

4. Satu kelas diberi perlakuan (O₁ ) dengan proses pembelajaran yang 

menggunakan media pembelajaran berbasis permainan monopoli. Sedangkan satu 
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kelas yang lain tidak diberi perlakuan (O₂ ) dengan proses pembelajaran yang 

menggunakan metode diskusi. 

3.3.3 Tahapan pengamatan  

 Tahap yang diamati setelah melakukan percobaan atau penelitian yaitu prestasi 

belajar siswa. 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2016:117). Populasi memiliki cakupan yang luas. Berbeda dengan 

sampel yang cakupannya lebih sempit. Populasi dalam penelitian ini adalah SMA 

N 1 Malang. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2016:118). Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 16 MIA 2 

dan 16 MIA 4. 

3.5 Variabel Penelitian  

 Sugiyono (2016:60) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat dua variabel pada 

penelitian ini, yakni variabel Independen (bebas) dan variabel Dependen (terikat).

 Variabel Independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2016:61). 

Variabel Independen (bebas) yang dimaksud pada penelitian ini adalah media 
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berbasis permainan monopoli. Variabel Dependen (terikat) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2016:61). Variabel Dependen (terikat) yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

prestasi belajar.   

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, setting dan cara. Data yang 

diperoleh dari sumbernya, yaitu melalui sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari pemilik 

informasi, tidak melalui perantara. Sumber sekunder adalah informasi yang 

didapatkan secara tidak langsung dari pemilik informasi, melalui perantara. Data 

yang diperoleh dari settingnya, yaitu data yang diperoleh melalui setting alamiah, 

seperti eksperimen dengan uji laboratorium. Data yang diperoleh dari cara-nya, 

yaitu data atau informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara, kuisioner, 

pengamatan, dan gabungan dari ketiganya.  

 Penelitian ini menggunakan metode observasi terstruktur. Observasi terstruktur 

adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan 

diamati kapan, dan dimana tempatnya (Sugiyono, 2016:205). Penelitian ini 

menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Setiap instrumen harus 

memiliki skala untuk menghasilkan data yang akurat. Skala yang digunakan pada 

penelitian ini adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang berdasarkan 

ranking atau urutan dari jenjang yang paling tinggi ke rendah atau sebaliknya 

(Kriyantono, 2014). Skala pada penelitian ini menempatkan rangking dari yang 

sangat baik (SB) sampai kurang (K).   
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3.7 Teknik Analisis Data  

 Teknis analisis data pada penelitian kuantitatif, menggunakan metode statistik. 

Data yang diperoleh dari jenis penelitian kuantitatif biasanya berupa angka yang 

kemudian diolah agar dapar diambil kesimpulan.  Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Independent Sample T-Test. 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis Independent Sample T-Test karena 

ingin mengetahui pengaruh penerapan media pembelajaran berbasis permainan 

monopoli terhadap prestasi belajar siswa. Pada penelitian ini, untuk mengetahui 

pengaruh prestasi belajar dilihat dari hasil nilai yang didapat dari pembelajaran 

yang menggunakan media pembelajaran berbasis permainan monopoli dan yang 

menggunakan metode diskusi. Setelah diperoleh data hasil penelitian selanjutnya 

dirata-rata dan dideskripsikan. Uji normalitas prasyarat analisis yang digunakan 

pada penelitian ini, yaitu uji distribusi frekuensi dengan menggunakan skewness 

dan kurtosis. 

3.7.1 Uji Normalitas  

 Setelah mendapatkan beberapa data atau informasi yang diinginkan, maka 

selanjutnya data atau informasi tersebut harus dianalisis. Namun, data atau 

informasi tersebut perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui data itu normal atau tidak. Uji normalitas pada 

penelitian ini, yaitu uji distribusi frekuensi dengan menggunakan skewness dan 

kurtosis.    

 Uji normailtas dengan menggunakan skweness dan kurtosis sangatlah mudah, 

yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Data dikatakan normal syaratnya yaitu apabila 
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nilai skweness dan kurtosis terletak pada rentan nilai ±2. Untuk mencari nilai 

skweness dan kurtosis menggunakan rumussebagai berikut: 

 

Nilai Skweness= 
𝑆𝑘𝑤𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑓 𝑆𝑘𝑤𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠
  

Nilai Kurtosis = 
𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑓 𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠
 

3.7.2 Uji Independent Sample T-Test 

 Uji Independent Sample T-Test digunakan untuk menguji apakah dua sampel 

yang tidak berhubungan mempunyai mean sama atau tidak secara signifikan. Untuk 

mengetahui apakah dua variabel ini memiliki mean yang sama atau tidak maka 

perlu dianalisis. Tahapan analisis dalam Uji Independent Sample T-Test,  yaitu: 

1. Dengan Levene Test, diuji apakah populasi tersebut memiliki varians yang sama 

atau berbeda. 

2. Dengan T Test, hasil dari uji Lavene test kemudian ditarik kesimpulan melalui 

T-test.  

  Untuk mengetahui apakah populasi tersebut memiliki varians yang sama atau 

berbeda, maka digunakan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho : Kedua varians populasi adalah identik 

2. H1 : Kedua varians populasi tidak identik 

 Untuk mengambil keputusan terdapat dua alternatif, yaitu: 

1. Berdasarkan perbandingan fhitung dan ftabel  

Syaratnya:  

a. Ho diterima  : Jika fhitung berada diantara ± ftabel 

b. Ho ditolak  : Jika fhitung tidak berada diantara ± ftabel  
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2. Berdasarkan nilai probabilitas

Syarat:

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak

Untuk mengetahui apakah rata-rata populasi identik atau tidak dengan 

menggunakan T Test, yakni dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho : Kedua rata-rata populasi adalah identik

2. H1 : Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik

Untuk mengambilan keputusan terdapat dua alternatif, yaitu: 

1. Berdasarkan perbandingan thitung dan ttabel

Syaratnya:

c. Ho diterima  : Jika thitung berada diantara ± ttabel 

d. Ho ditolak  : Jika thitung tidak berada diantara ± ttabel 

2. Berdasarkan niali probabilitas

Syarat:

c. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

d. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak




