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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Desain Penelitian

3.1.1  Jenis penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah di sajikan dan dalam penelitian 

ini yang diteliti adalah manusia maka maka jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian semu. Dalam penelitian ini dipilih jenis penelitian semu karena kelompok 

kontol tidak dapat mengontrol sepenuhnya variabel – variabel yang mempengaruhi 

penelitian eksperimen yang akan dilakukan.  

3.1.2   Desain Penelitian

Dalam penelitian ini sekolah yang digunakan adalah SD dadapayam 01 dan 

SD dadapayam 02. Sekolah tersebut terletak dalam satu gugus dan berkemungkinan 

besar kalau dilakukan uji kesetaraan hasil dari uji kesetaraan pada masing masing 

kelas  tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. jadi dalam hal ini desain penelitian 

yang  bisa digunakan adalah Two Group Posttest Only. Desain penelitian model ini 

adalah desain penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pretest terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelas 

tersebut . Secara garis besar desain eksperimen ini dapat di gambarkan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.1 
Tabel Desain Penelitian Menurut Sugiono

O1 X1 O2

O3 X2 O4

Desain penelitian Sugiyono  ( 2010: 116 )
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Keterangan

O1 dan O3 : Pretest terhadap masing - masing kelas

X1 : Perlakuan ( Model Pembelajaran Problem Solving dengan 

Permainan)

X2 : Perlakuan ( Model Pembelajaran Problem Solving dengan Gambar )

O2 : skor hasil pengukuran akhir hasil belajar kelompok eksperimen 

(posttest)

O4 : skor hasil pengukuran akhir hasil belajar kelompok kontrol (posttest)

3.2 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas yang pertama (X1) adalah model pembelajaran problem solving 

berpaduan dengan permainan dan  yang kedua (X2) adalah model pembelajaran 

problem solving berpaduan dengan gambar. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar matematika pada kelas IV sekolah dasar.

3.2.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat definisi operasional terhadap variabel – variabel 

penelitian, sehingga terdapat acuan yang dapat digunakan dalam melaksanakan 

penelitian. Variabel (X1) model pembelajaran problem solving berpadukan dengan 

permainan didefinisikan secara operasional sebagai proses pembelajaran yang 

menuntut siswa befikir kritis, kreatif, dan rasional dalam memecahkan suatu masalah 

matematika. Untuk mebantu siswa memecahkan masalah dalam model ini dipadukan 

dengan permainian yang menarik minat siswa untuk memecahkan masalah, Sedang  

variabel (X2) model pembelajaran problem solving berpaduan dengan gambar 

didefinisikan secara operasional sebagai proses pembelajaran yang menuntut siswa 

befikir kritis, kreatif, dan rasional dalam memecahkan suatu masalah matematika 

yang dimana dalam model ini dipadukan dengan gambar – gambar untuk menarik 
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minat siswa. Variabel (Y) hasil belajar matematika siswa sekolah dasar didefinisikan 

secara operasional sebagai hasil yang di dapat siswa dalam pembelajaran yan berupa 

hasil belajar kognitif siswa yang diambil dari tes akhir pembelajaran dan bentuk 

tesnya adalah  tes pilihan ganda.

3.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di dua SD yaitu SD N dadapayam 01 dan SD 

N dadapayam 02. Kedua sekolah ini terletak di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang. Subjek penelitian ini adalah kelas IV dan berjumlah 42 siswa.  

adapun rincian subyek penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2  
Tabel Jumlah Siswa

Kelas / sd Jenis kelamin Jumlah Kelas

P L

IV / SD 01 13 7 20 Kelas 

eksperimen

IV / SD 02 6 16 22 Kelas 

kontrol 

Dalam penelitian ini dipilih sd tersebut karena sd tersebut terletak didalam 

gugus yang sama. Selain itu SD ini letaknya berdekatan sehingga dimungkinkan

bahwa  siswa yang ada memiliki beberapa kesamaan. Sesuai dengan disain penelitian 

maka terlebih dahulu dilakukan uji kesetaraan terhadap dua kelas yang dijadikan 

sebagai subyek penelitian. Uji kesetaraan ini dilakukan menggunakan soal yang 

berjumlah 15 buah. 
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3.4 Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang berupa  teknik 

tes dan observasi. Kedua teknik ini digunakan untuk mengukur tingkat hasil belajar 

yang diperoleh siswa dari hasil pembelajaran. Penelitian ini dilakakukan dengan 

memberikan pretest terlebih dahulu kepada kedua kelas baik kelas kontrol maupun 

eksperimen kemudian dilanjutkan dengan pemberian perlakuan pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Setelah perlakuan diberikan kedua kelas diberikan posttest 

untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh dari perlakuan yang yang dilakukan.

1. Tes 

Bentuk tes yang digunakan berupa beberapa peryataan yang berbentuk 

lisan, tulisan maupun tindakan yang berhubungan dengan materi yang 

diajarkan. Tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa 

sesuai dengan materi pembelajaran yangdisampaikan. 

2. Observasi 

Nasution 1988, (Sugiono 2010:310) menyatakan bahwa, observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai  dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Marshall 1955, (Sugiono 2010:310) menyatakan bahwa

“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning 

attached to those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang 

perilaku dan makna dari perilaku tersebut. 

Dalam peneletian ini digunakan observasi yang dilakukan oleh guru untuk 

mendapatkan infornasi mengenai proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas 

yang digunakan untuk penelitian yaitu kelas yang menggunakan model pembelajaran 
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problem solving dengan permainan dan kelas yang menggunakan mosel pembelajaran 

problem solving dengan gambar.

3.4.2 Instrument Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan instrument pengumpulan data berupa soal -

soal tes yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh guru 

dalam proses  pembelajaran. Lembar observasi dapat dilihat dalam Lampiran 7

Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar

No Standar 

Kompetensi 

(SK)

Kompetensi 

Dasar (KD)

Indikator Item Soal 

pilihan ganda

6.5 Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan 

masalah

Menyelesai-kan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan pecahan 

 Melakukan 

operasi hitung 

penjumlahan dan 

pengurangan 

pecahan 

berpenyebut 

sama 

 Melakukan 

operasi 

penjumlahan dan 

Pengurangan

4 soal (2,10, 12, 

15)

11soal

(1,3,4,5,6,7, 
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8,9.11,13,14)

3.5. Teknik Analisa Data

Sugiono (2010:207) berpendapat dalam bukunya yang berjudul statistika 

untuk penelitian  bahwa analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian 

kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. Termasuk dalam statistik deskriptif 

adalah penyajian data melalui tabel, grafik, mean, perhitungan penyebaran data 

melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. 

Penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan uji t-test, yang 

menjadi objek penelitian adalah siswa kelas IV SDN  01 dan SDN 02 Dadapayam  

yang berjumlah 43 siswa, pengolahan data yang digunakan untuk mencari rata – rata 

perbadaan hasil belajar dengan menggunakan SPSS 16. Sebelum uji t tersebut 

dilakukan terlebih dahulu ditempuh uji prasarat terlebih dahulu. Beberapa uji prasarat 

yang harus dilakukan antara lain uji validitas, reablilitas, analisa taraf kesukaran,uji 

homogenitas, uji normalitas, dan uji hipotesis penelitian

3.5.1 Uji Validitas Instrumen Tes

Menurut Arif Pratisto (2009:301) validitas adalah data-data yang diperoleh 

dengan penggunaan alat (instrument) dapat menjawab tujuan penelitian. Uji validitas 

instrumen digunakan untuk menguji instrumen tiap item soal akan digunakan dalam 

tes individual setelah pembelajaran menggunakan alat peraga geometri bangun ruang. 

Untuk menentukan suatu item tertentu valid atau tidak digunakan pedoman nilai 

koefisien korelasi menurut Ali (1987) dalam Setyaningsih (2011) sebagai berikut:

0,81 – 1,00 = validitas sempurna
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0,61 – 0,80 = validitas tinggi

0,41 – 0,60 = validitas sedang

0,21 – 0,40 = validitas rendah

0,0 0– 0,20 = dianggap tidak ada validitas

3.5.2  Uji Reliabilitas Instrumen Tes

Menurut Susan Stainback 1988, (Sugiono 2010:364) menyatakan reliabilitas 

berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Suatu data yang reliabel atau 

konsisten akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Reliabilitas suatu tes 

merupakan taraf dimana suatu tes mampu menunjukkan konsistensi hasil 

pengukurannya yang diperlihatkan dalam taraf ketepatan dan ketelitian hasil. Uji 

reliabilitas menggunakan teknik Alpha menurut pedoman  George dan Mallery 

(1995) dalam Setyaningsih (2011)untuk menentukan koefisien reliabilitas 

menggunakan kriteria sebagai berikut :

α  > 0,9 : reliabilitas memuaskan

0,8<    ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 

0,7<    ≤ 0,8 : dapat diterima 

               α ≤ 0,7 : tidak dapat diterima 

3.5.3  Analisis Taraf Kesukaran Item Instrumen

Menurut Ari kunto (2007) dalam setyaningsih (2011), soal ya ng baik a da lah 

soa l yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah 

sedangkan soal yang terlalu sulit menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

bersemangat. Rumus mencari taraf atau indeks kesukaran adalah :
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Keterangan:

I = indeks kesukaran

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

N = jumlah seluruh siswa peserta tes

Kriteria tingkat kesukaran soal :

0,00 – 0,30 adalah soal sukar

0,30 – 0,70 adalah soal sedang

0,70 – 1,00 adalah soal mudah   

Semakin kecil indeks yang diperoleh, semakin sulit soal tersebut. Sebaliknya semakin 

besar indeks yang diperoleh, semakin mudah soal tersebut.

3.5.4  Uji Homogenitas

Menurut Sugiyono (2010) Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

varian kelompok homogen atau tidak. Pengujian homogenitas varians menggunakan 

rumus sebagai berikut :

Hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai pada taraf signifikansi 5%. 

Kedua varian homogen jika dk pembilang dan dk penyebut 

. Pengujian homogenitas varian dapat menggunakan bantuan software SPSS 

(statistical product and service solution) yaitu dengan langkah-langkah Analyze-

Comperemean-Oneway Anova. Atau menggunakan uji t sebagai berikut Analyze-

Comperemean-Indepenent-Simple T Test.
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3.5.5  Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menganalisis data yang digunakan yaitu 

menganalisis data nilai siswa dari kedua kelas sampel berdistribusi normal atau tidak. 

Data yang berdistribusi normal menggunakan statistika parametrik sedangkan data 

yang tidak berdistribusi normal mengggunakan statistik nonparametrik. Uji 

normalitas dapat dilakukan dengan rumus chi-kuadrat (chi-square). 

3.5.6  Uji Hipotesis dengan Uji Perbedaan Dua Rerata

Uji hipotesis dengan uji perbedaan dua rerata dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata (mean) antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen secara signifikan antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua 

sampelnya, adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0 : Rata-rata nilai kelompok eksperimen = Rata-rata nilai kelompok kontrol.

Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh rerata hasil belajar siswa yang menggunakan 

Model Pembelajaran Problem Solving dengan Permainan.

Ha :   Nilai rata-rata eksperimen > Nilai rata-rata kontrol.

Artinya bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap rerata hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajarn [roblem solving dengan permainan.

Jika data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen, maka pengujian 

menggunakan uji statistik parametik, yaitu menggunakan uji-t dengan menggunakan 

bantuan software SPSS (statistical product and service solution) yaitu dengan 

langkah-langkah Analyze-Comperemean-Indepenent-Simple T Test

Uji t-test dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :
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  = Nilai rerata kelompok eksperimen

   = Nilai rerata kelompok kontrol

  = Varians kelompok eksperimen

  = Varians kelompok kontrol

  = Jumlah siswa kelompok eksperimen dan kontrol


