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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis Two Group 

Hasil belajart Only. Desain ini digunakan karena setelah dilakukan uji kesetaraan 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan skor 

rata-rata hasil belajar secara signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok adalah setara.Desain penelitian digambarkan pada Gambar 1.sebagai 

berikut: 

 

X1 O2 

X2 O4 

 

Gambar 1. Skema Two Group Hasil belajart Only. 

Keterangan: 

X1 : treatment atau perlakuan metode demonstrasi berbantuan media audio 

visual  (CD interaktif) 

X2 : treatment atau perlakuan metode diskusi berbantuan media audio visual 

(CD  interaktif) 

O2 : pengukuran hasil belajar kelompok eksperimen setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode demonstrasi berbantuan media audio visual 

 (CD interaktif) 

O4 : pengukuran hasil kelompok kontrol setelah mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode diskusi berbantuan media audio visual (CD interaktif). 

Desain eksperimen ini  melalui tiga langkah yaitu : 

1. Melakukan uji kesetaraan untuk mengukur variabel terikat sebelum treatment 

atau perlakuan dilakukan. 

2. Memberikan treatment atau perlakuan kepada subjek yaitu metode 

demonstrasi berbantuan media audio visual (CD interaktif) pada 
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kelompokeksperimen dan metode diskusi berbantuan media audio visual (CD 

interaktif) pada kelompok kontrol. 

3. Memberikan postest untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1  Variabel Penelitian 

(Sugiyono, 2011:39) menyatakan bahwa Variabel bebas adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen/terikat Variabel bebas (independen)dalam penelitian 

ini adalah metode demonstrasi berbantuan media audio visual (CD interaktif) (X1) 

dan  metode diskusi berbantuan media audio visual (CD interaktif) (X2).Hal ini 

dikarenakan metode demonstrasi berbantuan media audio visual (CD interaktif) 

dan metodediskusi berbantuan media audio visual (CD interaktif)merupakan 

variabel yang mempengaruhi hasil belajar IPA.Variabel dependen/terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar IPA (Y). Hal ini dikarenakan, pembelajaran IPA 

mendapat pengaruh dari variabel bebas yaitu metode demonstrasi berbantuan 

media audio visual (CD interaktif) dan  metode diskusi berbantuan media audio 

visual (CD interaktif). 

 

3.2.2  Definisi operasional 

Metode demonstrasi adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dimana 

guru atau para sumber/orang lain dengan sengaja mempertunjukkan atau 

memperagakan tindakan/langkah-langkah proses yang disertai penjelasan, ilustrasi 

seperlunya dan siswa mengamati dengan seksama. Metode demonstrasi dalam 

penelitian ini berbantuan media audio visual (CD interaktif) dan metode diskusi  

menggunakan media audio visual (CD interaktif) yang merupakan variabel 

tindakan (bebas) yang mempengatuhi hasil Belajar IPA sebagai variabel terikat. 

Hasil belajar IPA adalah besarnya skor yang diperoleh siswa dalam 

mengerjakan soal hasil belajart yang berbentuk pilihan ganda pada mata pelajaran 

IPA materi cahaya dan sifat-sifatmya. Hasil belajar IPA yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar kognitif siswa setelah diberikan treatment atau 
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perlakuan berupa metode demonstrasi berbantuan media audio visual (CD 

interaktif)  danmetode diskusi berbantuan media  audio visual (CD interaktif). 

 

3.3  Subjek Penelitian 

Penelitian yang praktikkan lakukan adalah di SD N 03 Kembangsari 

Kec.Musuk Boyolali sebagai kelompok eksperimen dan SD N 03 Musuk sebagai 

kelompok kontrol. 

Untuk lebih memahami komposisi subyek penelitian baik dari SD N 03 

Kembangsari dan SD N 03 Musuk, maka dibawah ini terdapat tabel mengenai 

subyek penelitian tersebut. 

Tabel 2 

Data Subjek Penelitian SD N 03 Kembang Sari dan SD N 03Musuk 

Kecamatan Musuk 

 

 Dari tabel diatas dapat kita pahami atau ketahui bagaimana persentase 

komposisi jumlah anak baik di kelompok ekperimen maupun dikelompok kontrol. 

Dan dari tabel diatas untuk kelompok eksperimen dengan jumlah siswa sebanyak 

31 orang dengan jumlah perbandingan 58,06 % untuk jumlah laki-laki dan 41,94 

% untuk jumlah anak perempuan jadi jumlah anak laki-laki lebih banyak dari pada 

akan perempuan. Untuk kelompok kontrol presentase jumlah anak dengan jumlah 

31 sebanyak 48,38 % untuk anak laki-laki dan 51,61 untuk jumlah anak 

perempuan dengan demikian jumlah anak perempuan lebih banyak dari pada anak 

laki-laki. 

 

Jenis 

Kelamin 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 18 58,06 15 48,38 

Perempuan 13 41,94 16 51,61 

Jumlah 31 100 31 100 
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3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan peneliti menggunakan dua teknik antara lain sebagai 

berikut: 

a. Tes  

Teknik tes berupa pretest materi pesawat sederhana danposttesmateri 

cahaya dan sifat-sifatnya.Soal yang digunakan berupa soal pilihan ganda. 

Score 1 untuk soal yang terjawab dengan benar dan score 0 untuk soal 

yang salah. 

b. Observasi 

Teknik observasi yang digunakan berfupa lembar observasi dapat dilihat 

pada kisi-kisi instrumen observasi 

3.4.2 Instrumen pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes (lembar soal) dan non tes (lembar observasi). 

a. Lembar Soal Tes 

Instrument tes dalam penelitian ini berupa lembar soal guna mengungkap 

hasil belajar IPA, instrumen yang digunakan adalah tes prestasi/hasil belajar.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 hasil belajar sebelum 

perlakuan diberikan dan kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur hasil belajar 

sesudah perlakuan diberikan. 

Kisi-kisi instrumen tes untuk mengukur hasil belajar IPA disusun 

berdasarkan SK: 6. Menerapkan  sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat 
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suatu karya/model dan KD: 6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Kisi-kisi 

untuk mengukur hasil belajar IPA dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Kisi-Kisi Instrumen Tes  Hasil Belajar IPAMateri Cahaya dan Sifat-sifatnya 

Materi Cahaya dan Sifat-sifatnya 

Standar Kompetensi : 6. Menerapkan  sifat-sifat cahaya melalui kegiatan 

membuat suatu karya/model. 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

No. Indikator Butir Soal Jumlah Soal 

1.  
Menyebutkan sumber-sumber cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
1, 3 2 

2.  
Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dalam 

kehidupan sehari-hari. 
2, 9 2 

3.  
Membuktikan bahwa cahaya merambat 

lurus melalui kegiatan demonstrasi. 
31, 35 2 

4.  
Menjelaskan peristiwa cahaya merambat 

lurus dalam kehidupan sehari-hari. 
14, 32 2 

5.  

Membuktikan bahwa cahaya dapat 

menembus berbagai benda bening melalui 

kegiatan demonstrasi. 

17, 19,33 3 

6.  
Menyebutkan contoh benda yang dapat 

ditembus oleh cahaya. 
4, 25, 34 3 

7.  

Menjelaskan peristiwa cahaya dapat 

menembus benda bening dalam kehidupan 

sehari-hari. 

11, 13, 23 3 

8.  
Membuktikan bahwa cahaya dapat 

dipantulkan melalui kegiatan demonstrasi. 
15, 22 2 

9.  
Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang 

mengenai cermin datar. 
6, 12, 26, 36,  4 

10.  
Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya yang 

mengenai cermin lengkung. 
7,10, 27, 37 4 

11.  
Menyebutkan contoh benda cermin 

lengkung. 
8, 24 2 

12.  
Membuktikan bahwa cahaya dapat 

dibiaskan melalui kegiatan demonstrasi. 
5, 39 2 

13.  
Menjelaskan peristiwa pembiasan cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
16, 30, 38 3 

14.  

Membuktikan bahwa cahaya dapat 

diuraikan menjadi berbagai warna melalui 

kegiatan demonstrasi. 

20, 21, 28, 29 4 

15.  
Menjelaskan peristiwa penguraian cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
18,30, 40 3 
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b. Lembar observasi 

 Instrument non tes dalam penelitian ini berupa lembar observasi untuk 

mengobservasi implementasi metode demonstrasi berbantuan media audio visual 

(CD interaktif) pada kelompok eksperimen dan implementasi metode diskusi 

berbantuan media audio visual (CD interaktif) pada kelompok kontrol yang 

dilakukan oleh guru.Kisi-kisi lembar observasi ini dibuat berdasarkan sintak 

metode demonstrasi yang meliputi empat langkah yaitu persiapan, pelaksanaan, 

tindak lanjut, dan penutup. Lembar observasi dapat dilihat pada kisi-kisi 

instrumen observasi 

Tabel 4 

Kisi-Kisi Instrumen Observasi pada Kelompok Eksperimen 

 

Sintak Kegiatan Pembelajaran 

A. Persiapan   

1. Guru mengkaji 

kesesuaian metode 

dengan tujuan yang 

akan dicapai. 

Guru mengkaji kesesuaian metode terhadap tujuan 

yang akan dicapai. 

2. Memilih dan 

memilah peralatan 

yang akan dipakai. 

Guru menganalisis kebutuhan peralatan untuk 

demonstrasi. 

3. Memperkirakan 

waktu yang akan 

diperlukan. 

Guru menganalisis kebutuhan waktu. 

4. Mencoba peralatan 

terlebih dahulu. 

Guru mencoba peralatan dan merancang garis-garis 

besar demonstrasi  

B. Pelaksanaan   

1. Guru menjelaskan 

tujuan yang akan 

dicapai dengan 

demonstrasi. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Mempersiapkan 

siswa untuk 

mengikuti 

demonstrasi dengan 

menjelaskan 

prosedur/cara kerja 

peralatan yang 

Guru menjelaskan tentang prosedur dan instruksi 

keamanan demonstrasi  
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dipakainya. 

3. Memperagakan suatu 

proses yang disertai 

penjelasan, ilustrasi, 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

diikuti oleh seluruh 

siswa secara 

seksama. 

Guru memperagakan suatu proses yang disertai 

penjelasan, ilustrasi, pertanyaan-pertanyaan yang 

diikuti oleh seluruh siswa secara seksama. 

C. Tindak Lanjut   

1. Guru menanyakan 

proses/urutan 

langkah-langkah 

yang baru saja selesai 

didemonstrasikan  

Guru menanyakan tindakan, proses, atau prosedur 

yang baru saja didemonstrasikan . 

2. Siswa diberi 

kesempatan 

mendemonstrasikan 

ulang pada kelompok 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mencoba melakukan segala hal yang telah di 

perintahkan oleh guru 

D. Penutup   

1. Guru memberikan 

tugas-tugas kepada 

siswa untuk lebih 

memperjelas 

terhadap bahan yang 

baru saja 

didemonstrasikan  

Guru memberikan tugas berupa lembar 

kerja/pengamatan kepada siswa. 

2. Guru mengadakan 

evaluasi. 

Guru memberikan evaluasi. 

 

Tabel 4. menunjukkan bahwa untuk kisi-kisi observasi implementasi 

metode demonstrasi berbantuan media audio visual (CD interaktif) pada 

kelompok eksperimenyang pertama yaitu persiapan dengan kegiatan pembelajaran 

yang diamati adalah guru mengkaji kesesuaian metode terhadap tujuan yang akan 

dicapai, guru menganalisis kebutuhan peralatan untuk demonstrasi pada kelompok 

eksperimen dan diskusi pada kelompok kontrol, guru menganalisis kebutuhan 

waktu, dan guru mencoba peralatan dan merancang garis-garis besar 

demonstrasi.Untuk langkah-langkah metode demontrasi yang kedua yaitu 

pelaksanaan dengan kegiatan yang diamati adalah guru menyampaikan tujuan 
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pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai, guru menjelaskan tentang 

prosedur dan instruksi keamanan demonstrasi, dan guru memperagakan serta 

menjelaskan suatu proses yang disertai penjelasan, ilustrasi, pertanyaan-

pertanyaan yang diikuti oleh seluruh siswa secara seksama.Pada langkah-langkah 

metode demontrasi yang ketiga yaitu tindak lanjut dengan kegiatan yang diamati 

adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperagakan tentang 

tindakan, proses, atau prosedur yang baru saja didemonstrasikan.Langkah-langkah 

metode demontrasi yang terakhiryaitu penutup dengan kegiatan yang diamati 

adalah guru memberikan tugas berupa lembar kerja/pengamatan kepada siswa dan 

guru memberikan evaluasi. 

Tabel 5 

Kisi-Kisi Instrumen Observasi pada KelompokKontrol 

 

Sintak Kegiatan Pembelajaran 

A. Persiapan   

1. Guru merumuskan masalah yang 

di diskusikan bersama dengan 

siswa 

Guru merumuskan masalah yang di 

diskusikan bersama dengan siswa 

 

2. Memilih dan memilah peralatan 

yang akan di pakai 

Guru memilih dan memilah peralatan yang 

akan di pakai 

C. Pelaksanaan   

1. Guru menjelaskan hakikat 

masalah dan tujuan yang akan 

dicapai. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi yang ingin dicapai untuk 

di diskusikan. 

2. Guru mengatur peran siswa 

yang meliputi pemberian 

tanggapan , saran, pendapat, 

pertanyaan, dan jawaban yang 

timbul untuk memecahkan 

masalah 

Guru mengatur peran siswa yang meliputi 

pemberian tanggapan , saran, pendapat, 

pertanyaan, dan jawaban yang timbul 

untuk memecahkan masalah 

D. Tindak Lanjut   

1. Memberitahukan tata tertib 

diskusi 

Guru memberitahukan tata tertib diskusi. 

2. Pengarahan pembicaraan agar 

sesuai dengan tujuan 

Guru mengarahkan pembicaraan agar 

sesuai dengan tujuan 

E. Penutup   
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Pemberian bimbingan siswa untuk 

mengambil kesimpulan 

Guru memberikan bimbingan pada siswa 

untuk mengambil kesimpulan 

 Tabel 5.menunjukkan bahwa untuk kisi-kisi observasi implementasi 

metode diskusi berbantuan media audio visual (CD interaktif) pada kelompok 

kontrol yang pertama yaitu pada persiapan guru merumuskan masalah yang di 

diskusikan bersama dengan siswa dan  memilih dan memilah peralatan yang akan 

di pakai. Untuk langkah-langkah metode diskusi yang kedua yaitu pelaksanaan 

dengan kegiatan yang diamati adalah Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan kompetensi yang ingin dicapai untuk di diskusikan dan guru mengatur peran 

siswa yang meliputi pemberian tanggapan , saran, pendapat, pertanyaan, dan 

jawaban yang timbul untuk memecahkan masalah . Pada langkah-langkah metode 

diskusi yang ketiga yaitu tindak lanjut dengan kegiatan yang diamati yaitu guru 

memberitahukan tata tertib diskusi dan guru mengarahkan pembicaraan agar 

sesuai dengan tujuan. Langkah-langkah metode diskusi yang terakhiryaitu 

penutup dengan kegiatan yang diamati adalah Guru memberikan bimbingan pada 

siswa untuk mengambil kesimpulan. 

  

3.5    Validitas dan Relibilitas instrumen 

Untuk menjamin bahwa instrumen berupa tes pilihan berganda yang akan 

digunakan merupakan instrumen yang baik maka dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Karena instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu valid 

dan reliabel. 

 

3.4.1 3.5.1 Validitas instrumen 

Arikunto (2006:168), “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan suatu instrument.”Suatu instrument yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi.Sebaliknya, instrument yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Uji validitas instrument dilakukan oleh bantuan 

SPSS 18,0 for window. Tentang kriterian tinggi rendahnya validitas setiap butir 
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instrument, Menurut  Ali dalam Mawardi (2011:32) dapat digunakan pedoman 

skor koefisien korelasi (rix) sebagai berikut :  

0,00 – 0,20 : dianggap tidak ada validitas 

0,21 – 0,40 : validitas rendah 

0,41 – 0,60 : validitas sedang 

0,61 – 0,80 : validitas tinggi 

0,81 – 1,00 : validitas sempurna 

 

3.5.2  Reliabilitas instrumen 

 Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat konsistensi instrumen. Uji 

reliabilitas dilakukan oleh bantuan SPSS 18,0 for window. 

Uji reliabilitas penelitian adalah dengan menggunakan teknik alpha yang 

dikembangkan oleh George dan Mallery dalam Mawardi (2011:32), untuk 

menentukan tingkat reliabilitas instrumen menggunakan kriteria sebagai berikut: 

Α ≤ 0,7     : tidak dapat diterima 

0,7 < Α < 0,8 : dapat diterima 

0,8 < Α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 

Α > 0,9     : reliabilitas memuaskan  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data hasil belajar IPA yang terkumpul dari hasil hasil belajart pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan analisis diskriptif dan 

analisis parametik.Analisis deskriptif yaitu ringkasan tentang data-data 

penelitan.Untuk analisis deskriptif data menggunakan deskriptif statistik.Dan 

analisis parametik yaitu pendugaan dan uji hipotesis dari parameter varian 

didasarkan pada anggapan bahwa skor-skor ditarik dari suatu varian dengan 

distribusi tertentu. Untuk analisis parametik data yang digunakan adalah uji T-

Test. Analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS 18,0 for windows. 

Sebelum melakukan uji t test (Independent Sample T-Test) sebelumnya 

dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau 
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tidak dan uji homogenitas digunakan untuk memastikan data berasal dari 

kelompok yang sama. Uji normalitas ini akan digunakan uji Liliefors dengan 

melihat skor pada Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan program SPSS 

18,0 for window. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih 

besar dari 0,05. Uji kesamaan varian (homogenitas) dengan F test (Levenes Test), 

artinya jika varian sama, maka uji t menggunakan Egual Variances Assumsed 

(diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan Egual 

Variances Not Assumsed (diasumsikan varian berbeda). Kriteria berdasarkan 

signifikansi adalah jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan  jika signifikansi 

< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hipotesisnya sebagai berikut: 

Ho : Kedua variansi adalah sama (varian kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol) 

Ha : Kedua variansi adalah berbeda (varian kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol) 

Ho : Tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 

demonstrasi menggunakan bantuan media audio visual (CD interaktif) 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N 03 Kembangsari Kecamatan 

Musuk Kabupaten Boyolali semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan 

penerapan metode diskusi berbantuan media audio visual (CD interaktif) 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N 03 Musuk Kecamatan Musuk 

Kabupaten Boyolali semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013.” 

Ha  :Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 

demonstrasi menggunakan bantuan media audio visual (CD interaktif) 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N 03 Kembangsari Kecamatan 

Musuk Kabupaten Boyolali semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan 

penerapan metode diskusi berbantuan media audio visual (CD interaktif) 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas5 SD N 03 Musuk Kecamatan Musuk 

Kabupaten Boyolali semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013.” 
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 Pada tahap pengujian hipotesis, teknik analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji T-Test (Independent Sample T-

Test). Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Kriteria berdasarkan signifikansi adalah jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

dan  jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

Ho = µ1 =   µ2 

Ha   = µ1 ≠   µ2 

 Hasil belajar IPA berpengaruh signifikan, manakala terjadi perbedaan hasil 

belajar IPA pada kelompok eksperimen dengan kolompok kontrol.Apabila 

hipotesis alternatifnya diterima, maka skor rata-rata hasil belajar IPA pada 

kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. Dengan demikian, 

ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan metode demonstrasi 

menggunakan bantuan media audio visual (CD interaktif) terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas5 SD N 3 Kembangsari Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali 

semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan penerapan metode diskusi 

berbantuan media audio visual (CD interaktif) terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas5 SD N 3 Musuk Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013.” 

 

 

 

 

 

 


