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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah peneitian eksperimen berbentuk Quasi Experimental 

Design. Menurut Sugiyono (2006 :80), bentuk quasi eksperimen adalah bahwa 

desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Quasi Experimental Design digunakan karena pada kenyataannya 

sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. 

 

3.1.2. Desain Penelitian 

Penelitian quasi eksperimen ini menggunakan desain Nonequivalent 

Control Group Desain. Secara gambar 3.1 digambarkan sebagai berikut: 

 

O1                              X                                 O2 

O3                               Y                                  O4 

Gambar 3.1 Desain penelitian (Sugiyono, 2008:443) 

Keterangan: 

O₁ =nilai pretest kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan  

O₃ =nilai pretest kelompok kontrol sebelum diberi perlakuan 

X  =treatment/perlakuan berupa penerapan model 

Y = treatment/perlakuan berupa penerapan model 

O₂  =nilai postest kelompok eksperimen sesudah diberi perlakuan 

O₄ =nilai postest kelompok kontrol sesudah diberi perlakuan 

 

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat bahwa kelompok diberi pretest 

untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Setelah posisi kedua kelompok tersebut seimbang (O₁ 
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tidak berbeda dengan O₃), maka kelompok eksperimen diberi treatment/perlakuan 

untuk diajar dengan model pembelajaran cooperative learning tipe make a match 

dan kelompok kontrol diajar dengan model pembelajaran ceramah. O₂ berarti nilai 

postest kelompok eksperimen setelah diajar dengan model pembelajaran 

cooperative learning tipe make a match, dan O₄ adalah nilai postest kelompok 

kontrol yang diajar dengan model pembelajaran cooperative learning tipe NHT. 

Jika nilai O₂ secara signifikan lebih tinggi dari O₄ maka model pembelajaran 

cooperative learning tipe make a match berpengaruh dibandingkan dengan model 

pembelajaran cooperative learning tipe NHT. Pengaruh treatment adalah bila rata-

rata nilai O₂ lebih besar dari nilai O₄ dan perbedaanya siginfikan (Sugiyono, 

2008:443). 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya variasi (dan 

bukan hanya satu macam), baik bentuknya, besarnya, kualitasnya, nilainya, 

warnanya, dan sebagainya (Mustikawan, 2008). Variabel dalam penelitian ini 

adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

 

3.2.1. Variabel Penelitian 

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain. Arikunto (2006), menyebutkan bahwa variabel ini dapat disebut juga 

sebagai variabel independent, dan sering disimbolkan dengan X atau disebut juga 

sebagai variabel X. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel X adalah model 

pembelajaran cooperative learning tipe make a match dan NHT. 

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas.Variabel ini dapat juga disebut variabel dependent (Arikunto, 

2006).Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah hasil belajar 

IPA siswa.  
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3.2.2. Definisi Operasional 

Model pembelajaran cooperative learning tipe make a match adalah salah 

satu tipe model pembelajaran kooperatif dimana sintaks pembelajarannya terdiri 

dari beberapa tahap yaitu: 

1)  organizing 

2)  make a match 

3) questioning 

4) answering dan 

5) evaluating. 

Model Pembelajaran cooperative learning tipe NHT adalah salah satu tipe 

model pembelajaran kooperatif, dengan tahap-tahap pembelajarannya antara lai: 

1) numbering 

2) questioning 

3) heads together dan  

4) answering. 

Hasil belajar IPA yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar kognitif IPA siswa setelah diberikan perlakuan (treatment) dengan 

menggunakan model pembelajaran baik model pembelajaran cooperative learning 

tipe make a match maupun model pembelajaran cooperative learning tipe NHT. 

Hasil belajar IPA ini diukur melalui hasil tes. 

 

3.3.    Subjek Penelitian 

Penelitian ini, yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas 

4 SD Negeri Dukuh 03 Salatiga  dan siswa kelas 4 SD Negeri Dukuh 02 Salatiga; 

dimana siswa kelas 4 SDN Dukuh 03 Salatiga dijadikan sebagai kelompok 

eksperimen, dan siswa SDN Dukuh 02 dijadikan sebagai kelompok kontrol. 

 

3.4.   Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



21 

 

 
 

1) Tes  

Teknik tes digunakan memberikan tes pretest dan posttest. Tes yang akan 

digunakan adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda. Dalam tes ini, siswa 

yang menjawab benar diberi skor 1 dan yang menjawab salah atau tidak 

menjawab diberi skor 0. 

2) Observasi 

Lembar observasi yang menjadi instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi pembelajaran. Lembar observasi 

pembelajaran ini didesain dalam kisi-kisi instrumen observasi. 

 

3.4.2.  Instrumen Pengumpulan Data 

1) Tes tertulis 

Instrument tes dalam penelitian ini berupa lembar soal guna 

mengungkap hasil belajar IPA, instrumen yang digunakan adalah tes prestasi 

belajar atau achievement test. Tes dilakukan untuk mengungkapkan hasil 

belajar sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Jenis tes yang digunakan 

tes formatif berupa pilihan berganda. Untuk menjamin bahwa instrumen 

berupa tes pilihan berganda yang akan digunakan merupakan instrumen yang 

baik, maka tes disusun mengikuti langkah-langkah penyusunan soal. Langkah 

yang dimaksud adalah : 1) penyusunan kisi-kisi, 2) uji coba instrumen, 3) uji 

validitas dan reliabilitas. 

Kisi-kisi disusun berdasarkan SK dan KD yang telah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini disusun dua kisi-kisi instrumen tes formatif dengan 

jawaban pilihan berganda yaitu kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur 

prestasi belajar sebelum perlakuan diberikan dan kisi-kisi instrumen tes untuk 

mengukur hasil belajar sesudah perlakuan diberikan. 
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Tabel 3. 1 

Kisi-Kisi Perubahan Kenampakan Bumi 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Jumlah 

Soal 

9. Memahami 

Perubahan 

Kenampakan 

Permukaan Bumi 

dan Benda 

Langit. 

 

Mendeskripsikan 

perubahan 

kenampakan bumi 

 

 Mengidentifikasi 

perubahan daratan, 

yang disebabkan 

oleh air dan udara, 

misalnya: perubahan 

akibat pasang-surut 

air laut, badai, erosi 

dan kebakaran 

 Menjelaskan 

pengaruh air laut 

pasang dan surut 

bagi nelayan dan 

dermaga yang 

dangkal, pengaruh 

erosi, kebakaran 

hutan bagi mahkluk 

hidup dan 

lingkungannya. 
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2) Lembar observasi  

Instrumen berikut yang digunakan adalah lembar observasi. Lembar 

observasi dimaksudkan sebagai kontrol sekaligus evalusi bagi penulis selama 

melakukan proses penelitian melalui proses belajar mengajar. Dimaksudkan 

sebagai kontrol sekaligus evaluasi adalah sejauh mana penulis sekaligus 

peneliti tunduk pada langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang, 

sejauh mana kesesuian antara langkah-langkah pembelajaran yang dirancang 

dan proses pembelajaran yang berlangsung. Adapun lembar observasi 

disajikan dalam kisi-kisi lembar observasi pada tabel 3.2 berikut ini: 
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Tabel 3. 2 

Kisi-Kisi Lembar Observasi Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Make 

A Match 

No Aspek Indikator Nomor 

item 

1 Pra pembelajaran 

(mengkondisikan kelas). 

Kegiatan awal membuka 

pelajaran 

a. Guru memeriksa kesiapan siswa 

 

1, 2, 

 

 

(Organizing) b. Guru membuka pelajaran meliputi 

berdoa dan presensi 

c. Guru menyampaikan apersepsi sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan  

d. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3 

 

 4, 5 

 

  

6 

2 Kegiatan inti. 

Pelaksanaan 

pembelajaran.  

e. Guru menyampaikan materi perubahan 

kenampakan bumi 

 

7 

 

 

(Make A Match) f. Siswa dibagi dalam kelompok 

berdasarkan kartu pertanyaan jawaban 

dan penilai  

 8, 9, 

 

 

(Questioning) 

 

g. Guru memberikan soal untuk 

dipecahkan oleh kelompok  

10, 11 

 

 

 

(Answering) 

 

h. Kelompok mendiskusikan soal dan 

memberikan jawaban yang tepat kepada 

penilai  

12, 13, 

14 

(Evaluating) i. memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang mendapatkan pasangan 

sebelum waktu yang ditentukan selesai. 

 

15, 16, 

17 

3 Kegiatan akhir   

(Evaluating) a. refleksi pembelajaran  

b. evaluasi akhir pertemuan 

c. pemberian tugas (posttes) 

18 

19 

20 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, karena itu diperlukan juga 

instrumen observasi bagi kelompok kontrol yang diajarkan dengan model 

pembelajaran cooperative learning tipe NHT. Berikut ini disajikan dalam tabel 3. 

3 kisi-kisi lembar observasi dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning tipe NHT. 
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Tabel 3. 3 

Lembar Observasi Pembelajaran Cooperative Learning Tipe NHT 

No Aspek Indikator Nomor 

item 

1 Pra pembelajaran 

(mengkondisikan 

kelas). Kegiatan awal 

membuka pelajaran 

a. Guru memeriksa kesiapan siswa 

b. Guru membuka pelajaran meliputi berdoa 

dan presensi 

c. Guru menyampaikan apersepsi sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

1, 2 

 

3, 4 

 

5, 6 

2 Kegiatan inti. 

Pelaksanaan  

e. Guru menyampaikan materi perubahan 

kenampakan bumi 

 

 

(Numbering) f. Siswa dibagi dalam kelompok 4-5 siswa 7, 8, 9 

(Questioning) 

 

g. Guru memberikan soal untuk dipecahkan 

oleh kelompok 

 10, 11 

 

(Heads Together) 

 

h. Kelompok mendiskusikan soal dan 

memberikan jawaban yang tepat kepada 

penilai. 

 12, 13, 

14 

 

(Answering) i. guru memanggil salah satu nomor, dan 

anggota kelompok yang mendapatkan 

nomor tersebut maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi terkait 

jawaban atas soal yang diberikan guru. 

15 

 

 

 j. guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok 

 16, 17 

3 Kegiatan akhir k. refleksi pembelajaran 

l. evaluasi akhir pertemuan 

18, 19 

(Answering) m. pemberian tugas (posttes)  20 

 

3.4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

Instrumen yang akan disebarkan kepada responden, harus diuji terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah instrument valid dan reliabel atau tidak. 

Sugiyono (2006: 135), menyatakan bahwa instrument yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas data adalah teknik 

korelasi Product Moment. Rumus untuk mencari angka indeks korelasi Product 

Moment adalah: 
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√ (     (  ) √      (  ) ) 

 

Keterangan: 

rit  = koefisien korelasi antara dua variabel 

i = skor setiap item 

t = skor total 

(  )     = kuadrat jumlah skor item 

          = jumlah kuadrat skor item 

         = jumlah kuadrat skor total 

(  )     = kuadrat jumlah skor total 

 

Perhitungan validitas dihitung dengan menggunakan bantuan 

menggunakan bantuan computer versi SPSS 17.0 for windows. Pada umumnya 

untuk penelitian di bidang ilmu pendidikan, digunakan taraf signifikansi 0,05 atau 

0,01. Koefisien validitas suatu tes dinyatakan dalam suatu bilangan koefisien 

antara -1,00 sampai dengan 1,00. Besar koefisien yang dimaksud adalah: 

Tabel 3. 4 

Koefisien Validitas Instrumen 

Koefisien Kualifikasi 

0,91 – 1,00 
0,71 – 0,90 
0,41 – 0,70 
0,21 – 0,40 
Negatif – 0,20 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat rendah 

Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan SPSS 18.0 for windows, 

maka diketahui bahwa dari 40 butir soal yang hendak diujikan baik pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model make a match maupun pada kelas kontrol 

yang menggunakan model NHT, diketahui bahwa ada 20 soal yang dinyatakan 

valid dan ada 20 soal yang dinyatakan tidak valid. Adapun butir soal yang 

dinyatakan valid adalah soal nomor: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 

32, 33, 34, 35, 38, 39. Sedangkan soal yang dinyatakan tidak valid adalah soal 

nomor: 1, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 36, 37, dan 

40. Dengan mengacu pada uji validitas ini, maka soal yang diujikan adalah 20 

butir soal yang dinyatakan valid yang akan digunakan sebagai soal untuk menguji 
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hasil belajar siswa dengan menerapkan masing-masing model pembelajaran. 

Sementara soal yang tidak valid dibuang dan tidak disertakan sebagai soal uji 

hasil belajar siswa.  

Reliabilitas per item soal disajikan dalam tabel 3. 5 berikut ini: 

Tabel 3. 5 

Hasil Uji Validitas Instrumen 
 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 8.38 22.650 .651 . .858 

VAR00002 8.63 28.783 .697 . .898 

VAR00003 8.19 23.362 .546 . .862 

VAR00004 8.56 25.462 .387 . .878 

VAR00006 8.38 23.317 .508 . .864 

VAR00007 8.38 22.783 .622 . .859 

VAR00008 8.50 23.200 .554 . .862 

VAR00009 8.19 23.229 .576 . .861 

VAR00010 8.50 23.867 .409 . .867 

VAR00011 8.50 23.333 .524 . .863 

VAR00012 8.69 28.362 .461 . .894 

VAR00013 8.25 21.800 .871 . .849 

VAR00014 8.19 22.429 .763 . .854 

VAR00015 8.31 22.629 .662 . .857 

VAR00016 8.44 22.396 .713 . .855 

VAR00017 8.63 23.050 .668 . .858 

VAR00018 8.50 22.667 .672 . .857 

VAR00019 8.31 22.896 .603 . .860 

VAR00020 8.25 22.333 .748 . .854 

2) Uji Reliabilitas  

Untuk menghitung reliabilitas instrumen hasil belajar IPA, teknik yang 

digunakan adalah rumus Alpha Cronbach, yaitu: 

    [
 

   
] [  

   
 

  
 ] 

Ket: 

 r11 = reliabilitas instrument  

k  = banyaknya butri soal 

   
      =  jumlah variansi butir 
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         = variansi total 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas dengan rtt = α  yaitu menggunakan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3. 6 

Koefisien Reliabilitas Instrumen 

No Koefisien Reliabilitas Kategori 

1  ≤ 0, 7     Reliabilitas Rendah 

2 0,7  <  < 0,8     Reliabilitas Sedang 

3 0,8 < α ≤ 0,9     Reliabilitas bagus 

4 α > 0,9     Reliabilitas memuaskan 

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha ≥ 0,7. reliabilitas 

suatu instrumen dapat dihitung menggunakan bantuan Software SPSS 18.0 yaitu 

dengan cara Analyze – Scale – Reliability Analysis atau kemudian untuk melihat 

hasilnya apakah instrument reliabel atau tidak, dapat dilihat pada output hasil 

penghitungan, apabila nilai alpha () kurang dari 0,7 maka instrumen tersebut 

tidak reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas soal yang disajikan dalam tabel 

berikut ini. 0.871. Dengan acuan pada koefisien reliabilitas instrumen pada tabel 

di atas, maka reliabilitas soal pada penelitian ini masuk dalam kategori reliabilitas 

bagus. Berikut disajikan dalam table 3. 7  hasil uji reliabilitas. 

Tabel 3. 7 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

3) Analisis Tingkat Kesukaran Soal dan Daya Beda 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha pemecahannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan 

siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi 

karena di luar jangkauannya. 

Arikunto (2002), mengatakan bahwa untuk menentukan derajat kesulitan 

alat tes digunakan rumus sebagai berikut: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.871 .860 20 
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Ket: 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS= Jumlah seluruh peserta tes 

Kriteria harga P adalah sebagai berikut: 

0,00 ≤ P < 0,30 = item soal sukar 

0,30 ≤ P < 0,70 = item soal sedang 

0,70 ≤ P < 1,00 = item soal mudah. 
 

Berikut disajikan dalam tabel 3. 8 tingkat kesukaran dari masing-masing 

soal berikut ini: 

Tabel 3. 8 

Indeks Harga Kesukaran Soal 

Nomor Soal Nilai Kategori 

1 0.5 Sedang 

2 0.3 Sedang 

3 0.7 Mudah 

4 0.3 Sedang 

5 0.5 Sedang 

6 0.5 Sedang 

7 0.5 Sedang 

8 0.4 Sedang 

9 0.6 Sedang 

10 0.4 Sedang 

11 0.6 Sedang 

12 0.2 Sukar 

13 0.6 Sedang 

14 0.7 Mudah 

15 0.6 Sedang 

16 0.4 Sedang 

17 0.3 Sedang 

18 0.4 Sedang 

19 0.6 Sedang 

20 0.6 Sedang  

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, diketahui bahwa ada 17 soal yang 

masuk dalam kategori sedang dan ada 2 soal yang masuk dalam kategori mudah, 

serta 1 soal masuk dalam kategori sukar. Dengan hasil ini maka diketahui bahwa 

ada 85% soal masuk dalam kategori sedang. Dengan demikian, soal ini dapat 

dikatakan layak untuk diujikan pada siswa, demi mengetahui hasil belajarnya 

dalam menerapkan model pembelajaran masing-masing. 
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3.5. Teknik Analisa Data 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas data diukur dengan menggunakan One-Sample-Kolmogorov-

Smirnov Test, jika hasilnya > α =0,05 data dikatakan tidak signifikan atau 

tidak normal, dan jika hasilnya < α=0,05 maka data dikatakan signifikan atau 

data normal. 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varian yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok memiliki 

varian yang sama maka kedua kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Analisis tahap akhir dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis faktor yaitu bila antara 

faktor yang satu dengan yang lain terdapat kesamaan, keseimbangan atau 

tumpang tindih. Apabila antara faktor–faktor tersebut berkorelasi rendah maka 

dapat dikatakan bahwa butir – butir tersebut mengukur hal yang khusus, tidak 

mengukur hal yang sama atau hampir sama dengan yang ada pada faktor lain 

(Arikunto, 1996 : 165). Untuk menganilisis hipotesis tersebut penulis 

menggunakan teknik uji t. Menurut Sugiyono (2008: 193), uji t ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat Alpha 5%. Jika 

t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan akan menerima H1 dan sebaliknya. Tarif 

signifikansi uji sampel bebas (Independent Sample T Test) adalah 0,05 

(convidence Interval 95%). Selanjutnya untuk melakukan uji t ini akan dilakukan 

dengan menggunakan bantuan SPSS 18.0 for windows. 


