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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Arikunto (2013: 207) menyatakan penelitian eksperimen merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahu ada tidaknya akibat dari ‘sesuatu’ 

yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata lain penelitian eksperimen 

mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Caranya adalah dengan 

membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimen yang diberi perlakuan 

dengan satu atau lebih kelompok pembanding yang tidak menerima perlakuan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

semu (Quasy Experimental). Jenis eksperimen semu dipilih karena 

membandingkan antara kelompok eksperimen yaitu kelas yang diberi perlakuan 

dengan menggunakan metode pembelajaran Pemecahan Masalah dan kelompok 

kontrol yaitu kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan metode 

pembelajaran Inquiry (Inkuiri). Untuk selanjutnya kedua kelompok diadakan 

evaluasi untuk mengetahui pengaruh atau efektivitas pembelajaran setelah 

diterapkan metode pembelajaran Pemecahan masalah dan Inqiury (Inkuiri). 

Desain eksperimen yang dipilih adalah Pretest-Posttest Control Group 

Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, 

kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda secara signifikan. 

Secara visual desain ekperimen Pretest-Posttest Control Group Design, dapat 

disajikan dalam Gambar 2 berikut ini: 
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R 

O1 X1 O2 

O3 X2 O4 

Gambar 2 
Desain penelitian Pretest-Posttest Control Group Design 

(Sugiyono, 2010: 112) 

Keterangan: 

R : kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  

O1 : hasil pretest kelompok eksperimen 

O3 : hasil pretest kelompok kontrol 

X1 : perlakuan berupa penerapan metode Pemecahan Masalah 

X2 : perlakuan berupa penerapan metode Inquiry (Inkuiri) 

O2 : hasil posttest kelompok eksperimen 

O4 : hasil posttest kelompok kontrol 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas 4 SD Negeri Kalongan 02, 04 

semester II (genap) tahun ajaran 2015-2016. SD Negeri Kalongan 02, 04 terletak 

dalam satu lokasi  di jalan Gatut Kaca 141 Kalongan. SD Kalongan 02, 04 masuk 

lingkup gugus Ki Hajar Dewantara terletak di dusun Kajangan, bersebelahan 

dengan kantor kepala desa Kalongan, dan berhadapan langsung dengan kantor 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2010: 98) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam 

penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yaitu 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) 

variabel terikat. 
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Variabel bebas/independen sebagai treatment (perlakuan) adalah 

penggunaan metode pembelajaran Pemecahan Masalah (X1) dan penggunaan 

metode pembelajaran Inquiry (Inkuiri) (X2). Sedangkan variabel terikat adalah 

efektivitas yang tampak dalam hasil belajar Matematika kelas 4 pada materi 

geometri, pokok bahasan menentukan jaring-jaring kubus dan balok. 

3.3 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 4 

SD Negeri Kalongan 02 (selanjutnya disebut kelas 4A) dan siswa kelas 4 SD 

Negeri Kalongan 04 (selanjutnya disebut kelas 4B). Rincian subjek penelitian 

disajikan dalam Tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 3 
Data Siswa Kelas 4A dan 4B SD Negeri Kalongan 02, 04 

Kecamatan Ungaran Timur Tahun ajaran 2015-2016 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah Siswa 
Laki-laki Perempuan 

4A 17 18 35 

4B 12 20 32 

Jumlah 67 

Pertimbangan yang menjadikan alasan peneliti memilih SD Kalongan 02, 04 

Kecamatan Ungaran Timur adalah penelitian dengan topik efektivitas penggunaan 

metode pembelajaran Pemecahan Masalah dan metode pembelajaran Inquiry 

(Inkuiri) belum pernah dilakukan di SD Negeri Kalongan 02, 04 Kecamatan 

Ungaran Timur. Metode Pemecahan Masalah dan Inkuiri juga masih jarang 

dipakai oleh guru dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran 

Matematika. 

SD Negeri Kalongan 02 (kelas 4A) dipilih sebagai kelompok eksperimen 

dan sebagai pembanding SD Negeri Kalongan 04 (kelas 4B) dijadikan kelompok 

kontrol. Subjek penelitian diambil atas dasar ciri atau sifat tertentu, yaitu memilih 

dua kelas yang memiliki nilai KKM yang sama serta nilai rata-rata yang seimbang 

pada mata pelajaran Matematika dengan cara uji homogenitas. Uji homogenitas 
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bertujuan untuk mengetahui apakah subjek penelitian merupakan kelas yang 

homogen. 

Data yang digunakan untuk menguji homogenitas subjek penelitian ini 

dengan cara melakukan tes pertama kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tes pertama dilakukan untuk mengukur homogenitas kemampuan awal yang 

harus seimbang antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji 

homogenitas menggunakan uji-t. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes, observasi, dan studi dokumentasi. Wardani, dkk (2012: 142) 

menyatakan tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang 

berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik atau sekelompok peserta didik sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah 

laku atau prestasi peserta didik tersebut. Tes digunakan untuk mengumpulkan data 

yang digunakan untuk mengevaluasi yaitu membedakan antara kondisi awal 

dengan kondisi sesudahnya. Dalam penelitian ini, metode tes digunakan untuk 

mendapatkan data besarnya hasil belajar Matematika pada materi pokok 

menentukan jaring-jaring kubus dan balok kelas 4A dan 4B semester II SD Negeri 

Kalongan 02, 04 pada siswa yang diajarkan dengan metode Pemecahan Masalah 

dan Inquiry (Inkuiri). 

Teknik observasi yang dilakukan untuk penelitian ini digunakan untuk 

mengamati sintaks dalam memberikan perlakuan (treatment) di dalam kelas. 

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran Matematika yang dilaksanakan 

dengan menggunakan metode Pemecahan Masalah dan Inquiry (Inkuiri). 

Teknik studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang 

identitas dari siswa, latar belakang sosial ekonomi siswa, serta keadaan sekolah. 

Data yang diperoleh adalah nilai siswa yang diajar oleh guru pada materi 

pembelajaran sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai keberhasilan 

siswa tentang materi yang sudah disampaikan. 
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3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Lembar observasi dilakukan untuk mengontrol proses pembelajaran agar 

sesuai dengan kondisi diinginkan. Pengamatan dilakukan pada dua kelompok 

yang berbeda yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk menjamin 

lembar observasi disusun mengikuti langkah-langkah penyusunan observasi, 

yaitu: menyusun sintaks, menyusun kisi-kisi, dan menyusun lembar observasi. 

Berikut adalah Tabel 4 kisi-kisi lembar observasi yang dilakukan di kelas 

eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran Pemecahan Masalah: 

Tabel 4 
Kisi-Kisi Lembar Observasi dengan Metode Pemecahan Masalah 

Indikator Tindakan Guru 

Memahami masalah Guru menyampaikan permasalahan 

Membuat rencana penyelesaian 

masalah 

Guru mengajukan strategi yang 

sesuai dengan permasalahan 

Melaksanakan penyelesaian Guru memfasilitasi siswa dalam 

melakukan percobaan untuk 

menyelesaikan masalah/soal 

Memeriksa ulang jawaban yang 

diperoleh 

Guru membimbing siswa untuk 

memeriksa kembali jawaban 

Selain diterapkan pada kelas eksperimen, kegiatan observasi juga dilakukan 

pada kelas kontrol dengan pembelajaran menggunakan metode Inquiry (Inkuiri). 

Berikut ini adalah Tabel 5 kisi-kisi lembar observasi yang dilakukan pada 

kelompok kontrol:  
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Tabel 5 
Kisi-Kisi Lembar Observasi dengan Metode Inquiry (Inkuiri) 

Indikator Tindakan Guru 

Merumuskan pertanyaan Guru menyampaikan permasalahan dalam 

pembelajaran 

Merumuskan hipotesis Guru mengajukan berbagai pertanyaan 

untuk mendorong siswa agar dapat 

merumuskan jawaban sementara 

Mengumpulkan data Guru memfasilitasi siswa dalam 

melakukan eksperimen 

Menguji hipotesis Guru meluruskan kesalahpemahaman 

Membuat kesimpulan Guru membimbing siswa untuk menyusun 

rangkuman dengan melibatkan siswa 

Jenis tes yang digunakan tes sumatif berupa pilihan ganda dan benar salah. 

Materi pokok yang digunakan untuk mengukur hasil belajar Matematika adalah 

geometri (bangun ruang sederhana). Untuk menjamin tes disusun mengikuti 

langkah-langkah penyusunan tes, yaitu: menyusun kisi-kisi, menyusun butir soal, 

uji coba, analisis validitas dan reliabilitas, serta memilih dan merangkai tes. 

Langkah pertama adalah dengan menyusun kisi-kisi tes, hasilnya disajikan 

dalam Tabel 6 sebagai berikut: 
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Tabel 6 
Kisi-Kisi Soal Tes Matematika Geometri (Bangun Ruang) 

No. Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Bentuk 
Soal 

No. Item 
Soal 

 1. 8. 
Memahami 
sifat bangun 
ruang 
sederhana 
dan 
hubungan 
antarbangun 
datar. 

8.2 
Menentukan 
jaring-jaring 
kubus dan 
balok. 

1. Menjelaskan 
pengertian 
jaring-jaring 
kubus. 

Pilihan 
ganda 

1, 7, 9 

2. Menjelaskan 
pengertian 
jaring-jaring 
balok. 

Pilihan 
ganda 

8, 11, 13, 
14, 

3. Mampu 
menggambarkan 
jaring-jaring 
kubus. 

Pilihan 
ganda 

2, 3, 4, 6, 
10,15 

4. Mampu 
menggambarkan 
jaring-jaring 
balok. 

Pilihan 
ganda 

5, 12 

5. Menentukan 
jaring-jaring 
kubus. 

Benar 
salah 

16, 17, 18, 
19, 20 

6. Menentukan 
jaring-jaring 
balok, 

Benar 
salah 

21, 22, 23, 
24, 25 

Berdasar soal yang sudah disusun maka diuji coba di kelas 5 SD Negeri 

Leyangan Kecamatan Ungaran Timur pada 05 Januari 2016 dengan jumlah siswa 

sebanyak 22 siswa. Skor hasil uji coba ini dianalisis untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitas butir soal. Validitas dilakukan dengan bantuan SPSS (Statistic 

Product and Service Solution) 16.0 for windows. Dasar pengambilan keputusan 

item yang valid berdasarkan kriteria Azwar (1999: 90) bahwa suatu item 

instrumen penelitian dianggap valid jika memiliki koefisien Corrected Item-Total 

Correlation > 0,2. Kategori inilah yang digunakan untuk menentukan item valid 

atau tidak. 

Berdasarkan pada uji coba validitas, dari 15 butir soal pilihan ganda dan 10 

butir soal benar salah yang dirancang terdapat. Sebaran butir soal yang telah 

diujikan berdasarkan indikator disajikan dalam bentuk Tabel 7 berikut ini: 
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Tabel 7 
Hasil Uji Validitas 

No. 
Bentuk 

Instrumen 
Butir Soal 

Hasil Uji Validitas 

Valid Tidak Valid 

1. 
Pilihan 
Ganda 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  13, 

14, 15 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 

15 
4, 7, 13, 14 

2. Benar Salah 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 

17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 

25 
16 

Dari soal yang tidak valid, maka peneliti memperbaiki dan mengeliminasi 

soal berdasarkan indikatornya. 

Menurut Sugiyono (2010:3) reliabilitas adalah derajat konsistensi/keajegan 

data dalam interval waktu tertentu. Koefisien reliabilitas selalu berada dalam 

rentang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu tes 

(mendekati 1), maka semakin tinggi pula ketepatannya. Koefisien reliabilitas 

berdasarkan nilai alfa dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

Tabel 8 
Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Analisis Data Pretest 

Sebelum diberi perlakuan maka perlu dianalisis dahulu hasil tes pertama 

melalui tiga tahap, yaitu tahap deskripsi data, tahap uji normalitas dan tahap uji  

homogenitas, serta uji kesamaan dua rata-rata. Hal ini dilakukan supaya berangkat 

dari titik awal yang sama. 

3.5.1.1 Tahap Deskripsi Data 

Cronbach's Alpha N of Items 

.923 25 
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Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap deskripsi data ini adalah 

membuat rangkuman distribusi data tes pertama (pretest) dari hasil statistik 

deskriptif program komputer SPSS 16  for windows. 

3.5.1.2 Tahap Uji Prasyarat Analisis  

Uji prasyarat analisis yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran data yang akan dianalisis dan uji homogenitas untuk memastikan 

kelompok data berasal dari populasi yang homogen. Uji normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov kriterianya adalah signifikansi hasil 

perhitungan lebih besar dari 0,05 berarti berdistribusi normal. Uji homogenitas 

menggunakan uji levene,  kriterianya adalah signifikansi untuk uji dua sisi hasil 

perhitungan lebih besar dari 0,05 berarti variansi pada tiap kelompok sama 

(homogen) dengan menggunakan program komputer SPSS 16  for windows. 

3.5.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata pada tahap awal digunakan untuk menguji apakah 

ada kesamaan rata-rata. Uji ini dikenakan pada data yang mewakili kemampuan 

awal siswa yaitu data hasil tes pertama. Uji kesamaan dua rata-rata menggunakan 

independent sample t test  kriterianya adalah t hitung  ≥ t tabel dan sig ≤ 0,05. 

3.5.2 Analisis Data Posttest 

Data hasil tes kedua (posttest) dianalisis melalui tiga tahap, yaitu tahap 

deskripsi data, tahap uji persyaratan analisis, dan tahap pengujian hipotesis.  

3.5.2.1 Tahap Deskripsi Data 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap deskripsi data ini adalah 

membuat rangkuman distribusi data tes kedua dari hasil statistik deskriptif 

program komputer SPSS 16  for windows. 

3.5.2.2 Tahap Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran data yang akan dianalisis dan uji homogenitas untuk memastikan 

kelompok data berasal dari populasi yang homogen. Uji normalitas data 
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menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov kriterianya adalah signifikansi hasil 

perhitungan lebih besar dari > 0,05 berarti berdistribusi normal.  

Uji homogenitas menggunakan uji levene,  kriterianya adalah signifikansi 

untuk uji dua sisi hasil perhitungan lebih besar dari 0,05 berarti variansi pada tiap 

kelompok sama (homogen) dengan menggunakan program komputer SPSS 16  for 

windows. 

3.5.2.3 Tahap Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji t. Penggunaan teknik statistik uji t dalam penelitian ini 

berdasarkan kepada kebutuhan dalam melakukan komparasi terhadap dua 

kelompok sampel penelitian ini. Tujuan uji t dua variabel bebas adalah untuk 

membandingkan (membedakan) apakah kedua variabel tersebut sama atau 

berbeda. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil 

penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel). 

Melalui uji t dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektivitas 

penggunaan metode Pemecahan Masalah dan metode Inquiry (Inkuiri) pada 

pembelajaran Matematika. 

3.6 Prosedur dan Rencana Penelitian 

Rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun 

ajaran 2016 tetapi kegiatan prapenelitian dimulai pada bulan Oktober tahun 2015. 

Adapun tahapan-tahapan kegiatan penelitian sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan 

Tahap ini mencakup survei di sekolah untuk menentukan permasalahan, 

menentukan judul, penyusunan proposal, serta pembuatan instrumen. 

b. Tahap pelaksanaan 

Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah yang 

meliputi uji coba instrumen dan pengambilan data dalam bentuk memberi 

perlakuan pada kelas 4A sebagai kelompok eksperimen dan 4B sebagai 

kelompok kontrol di SD Negeri Kalongan 02, 04 yang diakhiri pemberian tes 
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pada kedua kelompok. Adapun tahap pelaksanaan disajikan dalam Tabel 3 

berikut: 

Tabel 9 
Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelompok 
Pertemuan 

Pretest Posttest 

Eksperimen 12/01/2016 15/01/2016 

Kontrol  12/01/2016 15/01/2016 

 

c. Tahap penyusunan 

Pada tahap ini dilaksanakan analisis hasil belajar yang diperoleh dari tes hasil 

belajar dan konsultasi yang diikuti penyusunan skripsi hasil penelitian serta 

persiapan ujian. 

3.7 Peran dan Posisi Peneliti dalam Penelitian 

Arikunto (2013: 133) menyatakan bahwa penelitian dapat dilakukan oleh 

seorang diri sebagai peneliti perseorangan dan dapat juga dilakukan oleh 

sekelompok orang sebagai penelitian kelompok. Penelitian perseorangan tidak 

harus hanya dilakukan sendiri oleh penelitinya. Seorang peneliti dapat meminta 

bantuan orang lain untuk melaksanakan penelitiannya, asal bukan mengenai hal-

hal akademis yang penuh menjadi tanggung jawabnya. 

Peran dan posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan aktif 

dan observer yang pasif. Pemilihan partisipan aktif dimaksudkan untuk 

memastikan terlaksananya setiap langkah pembelajaran sesuai rencana yang telah 

ditetapkan. Keterlibatan observer guna memantau setiap langkah pembelajaran 

telah terlaksana sesuai rencana pembelajaran. Pemilihan observer ialah 

keterlibatan guru kelas dalam memantau pembelajaran. 




